Dopravní opatření
číslo 307/2019
DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID
490 A 651, POSUN SPOJŮ NA LINCE 653
Na základě:
Platnost:
Licenční číslo:
Důvod:
Investor:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Odpovídá:
Zpracováno:

Rozhodnutí OSAD MěÚ Říčany, č.j. (bude dodáno)
od zahájení provozu dne 27.8.2019 (úterý)
do odvolání (předpoklad do 31.1.2020)
282490, 282653, 200651
Oprava mostu č. 3353-2 (přes Šmejkalku) – úplná uzavírka III/3353
KSÚS Středočeského kraje
KG Tranzit, spol. s r.o. – odp.osoba – stavbyvedoucí: Ing. Jan Chyba – tel.: 728 155 001
Ing. Oldřich Kadavý (tel. 234 704 536, 724 573 144)
Ing. Radim Kohutka (vedoucí Oddělení projektování příměstské dopravy)
V Praze dne 16.8.2019

LINKA 490:
VEDENÍ TRASY
Směr „Stříbrná Skalice, Náměstí“:
Do zastávky „Hrusice, Vlčí halíř“ po pravidelné trase – vpravo III/3353 směr Hrusice – v Hrusicích přímo přes
přemístěnou zastávku „Hrusice“ komunikace směr Hrušov (kolem Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny)
– v Hrušově za restaurací vlevo III/6031 – vpravo III/6031 do zastávky „Ondřejov, Turkovice“ a dále po
pravidelné trase.
Směr „Strančice, žel.st.“:
Do zastávky „Ondřejov, Turkovice“ po pravidelné trase – III/6031 – u křižovatky směr Hrusice vlevo III/6031 –
v Hrušově před restaurací vpravo komunikace směr Hrusice (kolem Památníku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny) do přemístěné zastávky „Hrusice“ – přímo III/3353 – vlevo II/335 do zastávky „Hrusice, Vlčí halíř“ a dále
po pravidelné trase.

LINKA 651 (pouze školní spoje zajíždějící do Hrusic):
VEDENÍ TRASY
Směr „Hrusice“:
Do zastávky „Senohraby, Žel.st.“ po pravidelných trasách – III/6031 – v Hrušově vlevo komunikace směr
Hrusice (kolem Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny) do přemístěné zastávky „Hrusice“ – výstup.
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Směr „Nespeky“:
Nástup v přemístěné zastávce „Hrusice“ – přímo komunikace směr Hrušov (kolem Památníku Josefa Lady a
jeho dcery Aleny) – v Hrušově za restaurací vpravo III/6031 – vpravo k nádraží do zastávky „Senohraby,
Žel.st.“ a dále po pravidelných trasách.
Manipulace linky 651 – Hrusice:
Výstup v přemístěné zastávce – vpravo III/3353 – otočení v prostoru u Hrusického rybníka – zpět III/3353 –
vlevo komunikace směr Hrušov – nástup.

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Hrusice, Na Šmejkalce“ (2060/1,2) – oba směry – pro linku PID 651

Přemisťují se:
„Hrusice“ (2061/1) – směr Stříbrná Skalice, resp. nástupní pro 651 – na komunikaci směr Hrušov, k pomníku naproti
restauraci U Sejků, za křižovatku s III/3353
„Hrusice“ (2061/2) – směr Strančice, resp. výstupní pro 651 – na komunikaci od Hrušova, k restauraci U Sejků, naproti
pomníku, před křižovatku s III/3353
„Hrusice, Na Šmejkalce“ (2060/1) – směr Stříbrná Skalice – na komunikaci III/6031, cca 40 m před křižovatku
s uzavřenou III/3353 k vyústění cesty „Bílá cesta“
„Hrusice, Na Šmejkalce“ (2060/2) – směr Strančice – na komunikaci III/6031, cca 20 m před křižovatku s uzavřenou
III/3353

LINKA 653:
Na lince PID 653 dochází kvůli zajištění návazností k posunu vybraných spojů.
Důvodem jsou delší jízdní doby na lince 490.
PROVOZNÍ PARAMETRY
– zapracováno do databáze JŘ:
– změna pro hlásiče:
– nutný vývěs JŘ:
– změna dat pro palubní PC:
– vývěs informačních vývěsek:

ANO
NE
ANO
ANO
ANO - dle dispozic pro vývěs

OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM
- změna v umístění označníků:
- změna zastávkového infosystému:

ANO
ANO

Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí Odboru příměstské dopravy
Dotčení dopravci: ARRIVA CITY s.r.o.
ČSAD Benešov s.r.o.
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