Dopravní opatření
číslo 421/2018

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY 315,
664, 665 A 951 V ČERNOŠICÍCH
Na základě:
Platnost:
Důvod:
Zpracoval:
Investor:
Zhotovitel:
Odpovídá:
Zpracováno:

Rozhodnutí OD OSÚ MěÚ Černošice, č.j.: výst/21168/2018/Ko
od zahájení provozu dne 8.10.2018 (pondělí)
do ukončení provozu dne 9.12.2018 (něděle)
rekonstrukce silnice II/115 Martin Brzický
Středočeský kraj – KSÚS
RUTR spol.s.r.o., Zbyněk Rudolf, tel. 602 138 751
Ing. Radim Kohutka (vedoucí oddělení příměstské dopravy)
v Praze dne 26.9. 2018

LINKY 315, 665 A 951
VEDENÍ TRASY
Směr „Černošice, U Transformátoru“:
do zastávky „Černošice, Žel. zast.“, resp. nástup beze změny – přímo Karlštejnská – vlevo Riegerova – přímo Střední –
vlevo Mládežnická – vpravo Dr. Janského – vpravo Školní – vpravo Mokropeská – vlevo Dobřichovická a dále po
pravidelných trasách

Směr „Černošice, U Transformátoru“ – nízkopodlažní vozidla:
do zastávky „Černošice, Žel. zast.“, resp. nástup beze změny – přímo Karlštejnská –vpravo Fügnerova – vpravo
Poštovní – vpravo Riegerova – vlevo Karlštejnská – vpravo Vrážská – mírně vlevo Dr. Janského – vpravo Školní –
vpravo Mokropeská – vlevo Dobřichovická a dále po pravidelných trasách

Směr Černošice, žel. zast.:
do zastávky „Černošice, U Transformátoru““ po stávající trase, resp. nástup – přímo Dobřichovická – vpravo Mokropeská
– vlevo Školní – vlevo Dr. Janského – mírně vpravo Vrážská – vlevo Karlštejnská (linka 665 výstup) – vlevo Riegerova –
vlevo Vrážská – přímo Radotínská a dále po stávajících trasách

ZASTÁVKY
Přemisťuje se:
„Černošice, Centrum Vráž“ – směr „Černošice, Žel. zast.“ - z ulice Vrážská do ulice Mokropeská, do stávajícího
částečného zálivu, cca 12 m za vchod do č.p. 1349
„Černošice, Žel. zast.“ –pouze pro linku 951 směr „Praha. Chaplinovo náměstí“ – na opačnou stanu komunikace, do
pravidelné zastávky linky 315 směr „Praha, Sídliště Radotín“

Zřizuje se:
„Černošice, Dr. Janského“ – směr „Černošice, Kladenská“ – v ulici Dr. Janského, 30 m před křižovatkou s ulicí Školní,
v čele dočasného nástupiště
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– směr „Černošice, Žel. zast.“ – v ulici Dr. Janského, v pravidelné zastávce polookružní
varianty linky 665
„Černošice, Škola“ – směr „Černošice, Kladenská“ – v ulici Školní, 30 m za přechod pro chodce, cca 10 m před
křižovatkou s ulicí Berounská, ke stávající chodníkové hraně
– směr „Černošice, Žel.zast.“ – v ulici Školní, v pravidelné výstupní zastávce linky 664

Ruší se:
„Černošice, Kladenská“ – směr v obou směrech

LINKA 664
VEDENÍ TRASY
Směr „Černošice, Škola“:
do zastávky „Černošice, Karlštejnská“ beze změny – přímo Karlštejnská – vlevo Vrážská – přímo Komenského – vlevo
Pod Horkou – vpravo Poštovní – vlevo Riegerova – vlevo Karlštejnská – vpravo Vrážská – vlevo Dr. Janského – vpravo
Školní – výstup

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Černošice, Kladenská“ – směr Černošice ,Škola
„Černošice, Husova“ – směr Černošice, Škola
„Černošice, Škola“ – na opačnou stanu komunikace, do nově zřízené zastávky pro linku 315

Poznámka: spoje linky 313 a spoje linky 664 ukončené/výchozí v zastávce
„Černošice, žel. zast.“ jsou již vedeny po pravidelných trasách.

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

Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí odboru projektování dopravy

Dotčení dopravci:

ARRIVA Střední Čechy s.r.o.

