Dopravní opatření
číslo 298/2018

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKU 311
Na základě:

Platnost:

Důvod:
Zpracoval:
Investor:
Zhotovitel:
Odpovídá:
Zpracováno:

Protokolu o havárii KSÚS č. 7/2018 a 8/2018
I.etapa
od 7:00 do 11:00 hodin dne 2.8.2018 (čtvrtek)
II.etapa
od 11:00 hodin dne 2.8.2018 (čtvrtek)
do 15:00 hodin dne 3.8.2018 (pátek)
odstranění následků havárií včetně pokládání živičného povrchu
Martin Brzický
Obec Mezouň
Ekotech Hořovice, p. Vyštějn, tel. 777 272 399
Ing. Radim Kohutka (vedoucí oddělení příměstské dopravy)
v Praze dne 31.7. 2018

I.etapa od 7:00 do 11:00 dne 2.8.2018
VEDENÍ TRASY
Směr „Vysoký Újezd“:
do zastávky „Nučice, Prokopská náves“ beze změny – přímo silnice III/10124 (Pražská) – vlevo silnice III/10125 – vlevo
silnice III/10123 (směr Tachlovice) – vlevo silnice II/101 – v Kuchaři vlevo silnice III/10120 – vlevo silnice III/10125 a dále
po pravidelné trase

Směr „Praha, Zličín“:
do zastávky „Vysoký Újezd“ po pravidelné trase – vpravo silnice III/10120 – vlevo silnice II/101 – v Tachlovicích vlevo
silnice III/10123 – vpravo silnice III/10125 – vpravo silnice III/10124 a dále po stávající trase

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Nučice, Sokolská“ – v obou směrech
„Nučice, Na Krahulově“ – v obou směrech
„Nučice, žel. zast.“ – v obou směrech
„Mezouň“ – v obou směrech
„Vysoký Újezd, Sokolovna“ – v obou směrech

Poznámka: Žádám řidiče, aby vzhledem k stavebně-technickému stavu silnice
III/10120 (Vysoký Újezd - Kuchař) dbali obzvláště zvýšené opatrnosti zejména
při míjení s dalším autobusem.
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II.etapa od 11:00 dne 2.8.2018 do 15:00 dne 3.8.2018
VEDENÍ TRASY
Směr „Vysoký Újezd“:
do zastávky „Nučice, Prokopská náves“ beze změny – přímo silnice III/10124 (Pražská) – vlevo silnice III/10125 – přímo
silnice III/10125 a dále po pravidelné trase

Směr „Praha, Zličín“:
do zastávky „Vysoký Újezd, Sokolovna“ po pravidelné trase – přímo silnice III/10125 – přímo silnice III/10125 (směr
Nučice) – vpravo silnice III/10124 a dále po stávající trase

ZASTÁVKY
Zřizuje se:
„Mezouň, Letník“ – obousměrně v bývalých zastávkách ČSAD, v čele dočasných nástupišť

Ruší se:
„Nučice, Sokolská“ – v obou směrech
„Nučice, Na Krahulově“ – v obou směrech
„Nučice, žel. zast.“ – v obou směrech
„Mezouň“ – v obou směrech

Poznámka: Vůz vždy v první zastávce za vyloučeným úsekem vyčká času
pravidelného odjezdu.

PROVOZNÍ PARAMETRY
- zpracováno do databáze JŘ:
- změna pro hlásiče APEX:
- změna dat pro palubní PC:
- nutný vývěs JŘ:
- vývěs informačních vývěsek:

NE
NE
NE
NE
ANO – dle dispozic pro vývěs v součinnosti s OÚ

Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí odboru projektování dopravy
Dotčení dopravci:

ARRIVA Střední Čechy s.r.o.

Dočasná změna trasy a zastávek

234 704 560
www.pid.cz

Vážení cestující,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu odstraňování následků havárií v obci Mezouň
dochází ke změně trasy a zastávek na lince PID:

311
od 7:00 do 11:00 dne 2.8.2018 (čtvrtek)
Ruší se zastávky:
„Vysoký Újezd, Sokolovna“, „Mezouň“, „Nučice, žel. zast.“, „Nučice, Na Krahulově“,
„Nučice, Sokolská“ – vždy v obou směrech

od 11:00 dne 2.8. do 15:00 dne 3.8.2018
Ruší se zastávky:
„Mezouň“,„Nučice, žel. zast.“, „Nučice, Na Krahulově“, „Nučice, Sokolská“ – vždy
v obou směrech
Zřizuje se zastávka:
„Mezouň, Letník“ – obousměrně v bývalých zastávkách ČSAD.

Věříme, že tato dopravní opatření přijmete s pochopením.

Dopravci PID
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