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Zdeňková Šárka PhDr. Pil

Od: Dvořák Miroslav (OKS) Pil
Odesláno: 23. ledna 2015 13:22
Komu: Zdeňková Šárka PhDr. Pil
Předmět MHD - doplnění

Fram: Dvořák Miroslav (OKS) Pil
Sent: Fricky, January 23, 2015 7:49 AM
To: Zdeňková Šárka PhDr. Pil
Subject: Pivní ohlasy

Hezký den Šárko.

Posílám první reakce z FB:

Dobrý den mě hrozně chybí přímé spojeni s Thomayerovou nemocnici v Krči, je to spádová nemocnice a člověk musí
přesedat. Jsem sice mladý, ale pro seniory to musí být složité. Děkuji

nebylo by alespoň jedna linka z konečné no Hájích pres Chodov?... treba ainu roztyly... aby clovek kvuli dvema/ trem
zostavkom metro nemusel chodit do podzemí a za chvíli zase nahoru? me tohle hrozne chytit..

Zdravim, k cele zmene bych mel jednu pripominku, kterou jsem psal ina stranky PID. A to takovou:
115 nechat tak jak je
170 nechat tak jak je
Novou linku 252 neukoncovat na petyrkove, ale vest dale pres stanice pod chodovem, chodovska tvrz, mokra a dale
po soucasne 293. Vlastne skoro vratit starou 293 s drobnou zmenou. Na druhem konci ji ukoncit u thomajerky, i kdyz
by to bylo slo2ltejsi, ale i to by se dalo wresit. Zkuste zabojovat o tuto linku, ktera tu jiz byla, a byla dotovana MC
Pil. Prime spojeni nekolika zdr. zarizeni, rychle spojeni oblasti kvetnoveho vitezstvi a litochleb se stanici a OC
chodov.
Zdravim Petr Ch

Ajakje spojeno linko A metro,ktera jezdi prevazne centrem s Prahou 11, ktera je hranici?l

Pro mě joko vozíčkářku, která vozí denně syna autobusem do školy je důležité ponechat na lince 193 (U Kunratického
lesa - Kunratická škola) klasické autobusy. Slyšela jsem, žeje v plánu, aby na této lince jezdily opět jako v minulosti
jen malé, do kterých se nevejde vaz/k společně s kočárkem, natož 2 vozíky. Už takto stači že na táta lince jezdí
nízkopodlažní autobusy jen v půlhodinových intervalech. Pokud by docházelo k tornu, že se do “malého“ autobusu
nedostanu, nedokáži si představit, jak bych situaci řešila, když má být syn - prvňáček- včas ve škole... Děkuji.

Ajakje spojena linka A metro,ktera jezdi prevazne centrem s Prahou 11, kteraje hranici?I

Mirek
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Zdeňková Šárka PhDr. Pil

Od: STA Štyler Jiří Ing. Pil
Odesláno: 24. ledna 2015 9:24
Komu: tamila.Merxbauerova@seznam.cz‘
Kopie: Dohnal Jiří; Zdeňková Šárka PhDr. Pil; Janda Martin Ing. (OSM) Pil
Předmět RE: plánované zrušení školní linky 556

Dobrý den,
Děkuji za Váš poznatek. Na problematice jednostranného rušení dopravy ze strany Ropidu velmi intenzivně pracují
moji kolegové. Pracuji na zachování či znovuobnovení linek. Váš email jin předám.

S přáním pěkného dne

Ing. Jiří Štyler

starosta MČ Praha 11

Úřad městské Části Praha 11 tel.: 267 902 204
Ocellkova 67211 mobil; 608 161 430
14941 Praha 4 e-mail: styIerjpraha11.cz

Fram: Kamila.MerXbauerova@seznam.cz [mailto:Kamfla.Merxbauemva@seznam.czj
Sent: Thursday, January 22, 2015 10:46 PM
To: STA Štyler Jiří Ing. Pil
Cc: Dohnal Jiří
Subject: plánované zrušeni školní linky 556

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás na základě informace zveřejněné na webových stránkách ROPIDu o plánovaném zrušení
školní linky 556, která spojuje sídliště Kulatý Chodovec se Základní školou Donovalská, jenž je pro nás
spádová.

Uvedený autobus je plně využíván, neboť představuje jediné přímé spojení naší lokality s touto školou a
MŠ Mírového hnuti (uvedeným směrem nejezdí, ani není plánována nová linka MHD). Rada rodičů nyní
doprovází prvostupňové žáky pouze na zastávku Knovízská, počkají na odjezd školní linky a vědí, že
mohou být klidni, protože jejich děti povystoupení na zastávce Brodského čeká pouze krátká cesta do
školy, aniž by musely přecházet frekventovanou silnici. To se ale po zrušeni školní linky zrněni. 115 zaveze
děti na zastávku Pod Chodovem, kde budou přecházet čtyřproudou komunikaci, aby se linkou 197 dostaly
na Brodského. Ani řešeni vystoupit na zastávce Chodovská tvrz není ideální - čeká je poměrně dlouhá cesta
do školy s fřekventovanou křižovatkou. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat, abyste se při jednáni s
ROPIDem o plánovaných změnách tras linek v městské části co nejdCtrazněji ohradil proti plánovanému
zrušeni linky 556. Tato linka je důležitá i z bezpečnostního důvodu, neboť jak sám jistě víte, Kulatý
Chodovec není žádnou cestou pro pěši spojen se spádovou školou.



Děkuji Vám jménem všech rodičů a žáků z Kulatého Chodovce a okolí, že naši záležitost zvážíte
a podpoříte nás.

$ pozdravem

Mgr. Kamila Mencbaueroyá
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Uřad městské části Praha 11
PhDr. Sárka Zdeňková - Radní pro oblast životního prostředi a dopravy
Qcelikova 672/1
14941 Praha 415

VPraze23. 1.2015

Návrh k úpravám autobusových linek od 6.4. 2015

Vážená pani Zdeňková,

touto cestou bych se ráda vyjádřila k plánovaným změnám autobusových linek, které
společnost ROPID chystá od 6. 4. 2015 v pražské MHD.

Bydlím v domě zvláštního určeni v Petýrkově ulici. Když jsem si přečetla plánované změny v
dopravě od dubna letošního roku, byla jsem nemile překvapena. Plánuje se zrušeni linky Č.
193 v úseku Chodov - Seberát která v současné době zajišťuje dopravu do spádových
zdravotnických zařízeni (1121v1, Thomayerova nemocnice, Poliklinika Budějovická). Tato
linka má být nahrazena minibusem č. 252, která bude ukončena ve stanice WEM. Od budovy
UCEM je to k hlavnímu vchodu do Thomayerovy nemocnice pro vozíčkáře daleko a místní
terén není úplně bez problémů. Obzvláště v zimním období když napadne sníh, je tato trasa
prakticky nesjízdná.
Dále bych měla výhradu k nasazeni minibusu. Z vlastni zkušenosti vím, že do těchto
minibusů je někdy problém se dostat. Prostor určený pro vozíky a kočárky je velmi malý a
když by chtěla tímto spojem jet na elektrickém skútru, neměla bych vůbec Šanci tuto linku
použit. Dalším případem je přeprava dvou vozíků. Opět tento minibus znemožňuje přepravu
jednomu z vozíčkářů, protože jev minibusu místo pouze projeden vozík.

Proto bych Vás já i další moji sousedé, kteří bydli v domech zvláštního určení Petýrkova
1949- 1953, chtěla naléhavě požádat o pomoc při prosazeni prodloužení linky Č. 252 o
zůstávky Nemocnice Krč, popř. Poliklinika Budějovická a nasazení klasických
nízkopodlažních autobusů.

Děkuji

S pozdravem

hm. Eliška Šulcova Dts. Film Bican ‚ Karel Vacek
Pettkova 1953/24 Pet4rkova 1953124 Pettkova 1952/22
14800 Praha4 14800 Praha4 14800 Praha4



L
Radmila Kadlecovat Ja\i Toiáš Bedřich Karel Sedláček
Petýrkova 1952122 Petýrkova 1953/24 Petýrkova 1952/22
14800 Praha4 14800 Praha4 14800 Praba4

Jo /Có
Mgr. Václav Kozel Marie Hrabáková Václav Košař
PetÝrkova 1952/22 Pettkova 1950/20 Pet*rkova 1952/22
14800 Praba4 14800 Praha4 14800 Praha4

Jana Košařová Josef Kocián Marie Hromádková
PetÝrkova 1952/22 PetÝrkova 1949 PetÝrkova 1949
14800 Praba4 14800 Praba4 14800 Praba4 ľ
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KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, o.p.s.
23 let osobní asistence na Jižním Městě...

365 dní v roce, 24 hodin denně...

PhDr. Šárka Zdeňková
Radní pro oblast dopravy
Úřad MČ Praha 11
Qcelíkova 672/1
14941 Praha 415

V Praze dne 23. 1. 2015

Věc: Podnět k Návrhu dopravního opatřeni

Vážená paní Zdeňková,

dovolte mi předložit podnět k Návrhu dopravního opatřeni — Úpravy autobusových linek po
otevřeni úseku metra A. Na webových stránkách MČ Praha 11 bylo avizováno, že vedení městské
části s kompetencí dopravy, se chystá využít těchto jednáni k navrženi změn v trasách autobusových
linek, které pomohou zlepšit dopravní obsluhu dotčených lokalit Jižního Města. Dáte je uvedenou, že
cílem těchto jednání je, aby změny nevedly ke zhoršení možnosti cestováni pro obyvatele městské
části Praha 11. Podnět podávám především s ohledem na plánované změny, které by jednoznačně
vedli k zhoršení možností cestování pro obyvatele městské části Praha 11 — konkrétně pro
obyvatele bezbariérového bytového domu v Petýrkově ul. — osoby s tělesným postižením.

Naše organizace, Klub vozíčkářů Petýrkova, je obecně prospěšná společnost, která se v roce 2013
transformovala z původního stejnojmenného občanského sdružení, které bylo založené již v roce
1992. Naše společnost je více jak dvacet let poskytovatelem služby osobní asistence, která pomáhá
vést důstojný život lidem s těžkým zdravotním postižením, jež žijí právě v bezbariérových bytech
v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí.

V rámci plánovaných změn je navrhováno zrušení autobusové linky č, 193, která nízkopodlažními
spoji obsluhuje úsek Chodov — Nádraží Vršovice, přičemž její trasa vede přes zastávky Nemocnice Krč
a Poliklinika Budějovická, tedy přes důležitá zdravotnická zařízení, která navštěvují naši klienti. Tato
linka má přímo zastávku u bezbariérového bytového domu v Petýrkově ul. V rámci změn je
plánované zrušení této linky, respektive Její nahrazeni linkou č. 252$ která by však byla zkrácena
z Chodova pouze do zastávky IKEM, čímž by naši klienti přišli o přímé spojeni do zmiňovaných
zdravotnických zařízeni. Tato změna je pro naši společnost nepřípustná.

Jménem všech uživatelů osobní asistence Klubu vozíčkářů Petýrkova Vás proto žádám o
intervenci v zachování přímé obslužnosti trasy Chodov — Poliklinika Budějovická a předem děkuji za
Vaši pomoc.

$ přátelským pozdravem

Mgr. Tomáš Drábek,
ředitel, Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

Tel.: 724 848 841, E-mail: drabek@kvp.ci

Petýrkova 1953/24, 148 OO Praha 11
lČ: 452 456 06

Tei./faX.:272 935 460 (kancelář), 272 933 662 (dispečink)
E-mail: info@kvp.cz, Web: www.kvp.cz

1992-2015



Zdeňková Šárka PhDr. Pil

Od: Yannhna@seznam.cz
Odesláno: 27. ledna 2015 10:56
Komu: Zdeňková Šárka PhDr. Pil
Předmět Změna trasy autobusu 115

Dobrý den.
Moc se omlouvám, že posílám tento mail podruhé. Ale poprvé se mi ho podařilo odeslat bez předmětu a
obávala jsem se, že by mohl skončit ve spamu.
Mikulková

Původní zpráva --

Od: Yanninna@seznam.cz
Komu: zdenkovas@prahall.cz
Datum: 27. 1.2015 10:51:38
Předmět:

Dobrý den,
chtěla bych Vám sdělit své námitky proti změně trasy linky městského autobusu číslo 115.
Bydlíme na Klapálkově ulici a tento autobus pro nás představuje přímé spojení na metro
Chodov do 7min jízdy. Pokud by však byla jeho trasa zkrácena a my bychom přišli ojeho
zastávku na Blažimské, museli bychom buď na zastávku Knovízská (to je ale do poměrně
velkého a dlouhého kopce-těhotné ženy, maminky s kočárky či starší spoluobčané mohou mít
velký problém), nebo náhradním autobusem Č.170. Ten ale jede až na Budějovickou s
dojezdem kolem l5min.
Proto mi tato změna přijde naprosto nesmyslná (až zlomyslná) a byla bych velmi ráda, kdyby
jste se mohla zasadit o zrušeni této navrhované změny.

Ještě k tomu kopci na zastávku Knovizská. V zimě, když bude nasněženo, se tam podle mě
nebude schopen v normálním čase dostat ani zdravý dospělý.

Tato změna linky 115 by pro nás, obyvatele ulice Klapálkovy a nejbližšího okolí, byla
rozhodně velkým krokem zpět a pro mě osobně by to znamenalo i uvažovat o stěhováni.
Přímé spojeni na metro Chodov pro nás byl jeden z argumentů, proč zvolit bydlení v této
krásné lokalitě.

Děkuji a přeji pěkuý den.
Mikulková

1



Janda Martin Ing. (OSM) Pil

Od: STA Štyler Jiři Ing. Pil
Odesláno; 21. ledna 2015 13:50
Komu: ‘Vaclav Mastalir‘
Kaple: Zdeňková Šárka PhDr. Pil; Janda Madin Ing. (OSM) Pil
Předmět: RE: Plánované změny v autobusových linkách

Dobrý den pane Maštalíři,
Princip změn dopravy ze strany Ropidu je mi znám, v této problematice pracují moji kolegové Zdeňová a Janda,
v kopU, a předpokládám, že jejich odpověď bude daleko výstižnější než moje.

S přánlm pěkného dne

Ing. Jiří Štyler

starosta MČ Praha Ii

Ůřad městské Části Praha 11 tel.; 267 902 204
Ocelikova 672/1 mobil. 608 161 430
14941 Praha 4 e-mail: stylerj@praha11.cz

Fram: Vaclav Mastalir lmailto:mastalir@post.cz]
Sent: Monday, January 19, 2015 10:13 AM
To: STA Štyler Jiřĺ Ing. Pil
Subject: Plánované změny v autobusových linkách

Dobrý den pane starosto,

v tisku jsem se dozvěděl o plánovaných změnách ve vedení autobusových linek, které jste dostali k
připomínkováni od společnosti ROPID. Ze seznamu změn jsem se dozvěděl o plánovaném zrušeni školní
autobusové linky 556, která prý má být nahrazena linkami 115 a 170. Touto linkou vozím své děti
několikrát týdně do školy ado školky, a drtivá většina děti, které tou linkou jedou, jede ze zastávky
Knovizská do zastávky Brodského, protože chodí do ZS Donovalská. Tento autobus je vždy plný a nelze
tedy říct, že by nebyl využívaný. O nahrazeni linkami 115 a 170 nemůže být řeč, neboť příme spojení mezi
zastávkou Knovizská a Brodského dle nového návrhu neexistuje a nutit děti, aby šli dalších půl kilometru až
na zastávku Městký archív, kudy by nově měla jet linka 170, je hloupost. To už by bylo kratší chodit po
cestě kolem plaveckého stadionu, ale stávající cesta není pro samotné chození děti zrovna ideální.

Změnu trasy linky 170 také nevítám, neboť ji plno rodičů následně využívá pro přesun od školy na zastávku
Chodovec a následně k přestupu na linku 125.

Prosím Vás tedy, aby jste se zasadil oto, aby alespoň školní linka 556 nebyla zrušená.

Děkuji

S pozdravem

Václav Maštalíř

[Strana]
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Janda Martin Ing. (OSM) Pil

Od; STA Štyler Jiřl ing. Pil
Odesláno; 21. ledna 2015 13:50
Komu: ‘Vaclav Mastalir‘
Kopie: Zdeňková Šárka PhDr. Pil; Janda Martin Ing. (OSM) Pil
Předmět: RE: Plánované změny v autobusových linkách

Dobrý den pane Maštalíři,
Princip změn dopravy ze strany Ropidu je mi znám, v této problematice pracují moji kolegové Zdeňová a Janda,
vkopli, a předpokládám, že jejich odpověď bude daleko výstižnějši než moje.

S přánim pěkného dne

Ing. Jiří Štyler

starosta MČ Praha 11

Úřad městské Části Praha 11 tel.: 267 902 204
Ocellkova 67211 mobil. 608 161 430
14941 Praha 4 e-mail: styleri@prahaii.cz

From: Vaclav Mastalir lmailto:mastalir@post.czl
Sent: Monday, January 19, 2015 10:13 AM
To: STA štyier Jiří Ing. Pil
Subject: Plánované změny v autobusových linkách

Dobrý den pane starosto,

vtisku jsem se dozvěděl o plánovaných změnách ve vedení autobusových linek, které jste dostali k
připomínkováni od společnosti ROPID. Ze seznamu změn jsem se dozvěděl o plánovaném zrušeni školní
autobusové linky 556, která prý má být nahrazena linkami 115 a 170. Touto linkou vozím své děti
několikrát týdně do školy ado školky, a drtivá většina dětí, které tou linkou jedou, jede ze zastávky
IUovízská do zastávky Brodského, protože chodí do ZS Donovalská. Tento autobus je vždy plný a nelze
tedy říct, že by nebyl využívaný. O nahrazení linkami 115 a 170 nemůže být řeč, neboť přime spojeni mezi
zastávkou Knovizská a Brodského dle nového návrhu neexistuje a nutit děti, aby šli dalších půl kilometru až
na zastávku Městký archív, kudy by nově měla jet linka 170, je hloupost. To už by bylo kratší chodit po
cestě kolem plaveckého stadionu, ale stávajici cesta není pro samotné chození děti zrovna ideální.

Změnu trasy linky 170 také nevítám, neboť ji plno rodičů následně využívá pro přesun od školy na zastávku
Chodovec a následně k přestupu na linku 125.

Prosím Vás tedy, aby jste se zasadil oto, aby alespoň školní linka 556 nebyla zrušená.

Děkuji

S pozdravem

Václav Maštalíř

[Strana]



Autobus 125

Miroslav Bárta 15.1.2 15 11:11:00
Dobrý de utobus 125 vynikající spojeni z Jižniho Města na Smíchovské nádraží.
Domnívám se a e, že y mnoho lidí uvítalo, kdyby tento autobus k nčil až na Andělu (nebo
spíše na hodně blízké nástupní a výstupní stanici dálkovýc autobusů Na Knížecí kde je i
dost místa pro otáčeni) s možnosti lepšího přestupu na MHD v této o asti. ýje prosím váš
názor? Děkuji.

Doprava (spojeni- Krčská nemocnice)

Věra Nováková I 20.1.2015 8:53:10
Dobrý den, po přečteni změn v dopravě, kte ‘ latit od dubna, jsem nenalezla přímé
spojeni do Krčské nemocnice pro JM_1 . dná se o spoj 29 terý by měl končit na
Chodově, Což ale znamená, že většina obyvatel J přij co přiihé spojeni. Jde s tímto ještě
něco dělat?

doprava linka “IlS“

Michal Merta 7.10.2014 15:15:05
Dobrý den,
můj dotaz je ohledně autobu5ové linky č. 115 Chodov-Městský archiv-Chodov. Chtěl bych se
zeplat,zda plánujete od přištiho roku 2015 posílit linku č.1 15 nebo zkrátit intervaly této linky?
Příští rok se nastěhuje do nových postavených bytů, které staví firma Skanska Reality
cca.nových 114 rodina nevěřím,že tato jediná linka,která jezdí okolo pojme tolik nových lidi.
Děkuji za odpověď,Merta
Odpověděl: lnt.arch. Jan Kábrt, vcdouci odboru úzcmního rozvoje I 8.10.2014 17:15:40
Vážený pane Merto,

městská část Praha II není příslušná k organizaci autobusových linek. K tornu je příslušná
organizace ROPID jako regionální organizátor pražské integrované dopravy. V případě zájmu
obyvatel lokality může městská část jejich podněty organizaci ROPID s případným
doporučením předat. Na ROPID se též může obrátit každý přímo na adrese www.ropid.cz
sekce Podněty a připomínky.

S pozdravem Jan Kábrt, OÚR

Doprava

LucieLouckova I 5.7.201411:35:54

autousov doprava mezi Chodovi Háje oršila po ukončení linky 154 Nový spoj 197,
vzhledem ke dlouhé trase ze Smíchova neje cas na stanici Chodov, někdy je dokonce spoj
i vynechaný. Dále cj!yi iedna stanice mezi Brodského a Donovalská, tento úsek je velmi
dlouhý a pro obyvatele z okolí.Myslim, že chybi i napojeni do srňéru Hostivař. V případě, že
použijeme nástupní stanici Donovalská směr Opatov, linky 197 a 18! jezdí ve stejném
termínu,následněje potom delší čekací prodleva.Děkuji moc za odpověd‘ LL
Odpověděl: Lnz.arch. Jan Kábrt, vedoucí odboru územního rozvoje 30.7.2014 8:40:58
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Vážená paní Louckova,

Vaši připomínku jsme předali organizaci ROPID, jako regionálnímu organizátorovi MHD naúzemí hl. m. Prahy, nebot‘ se týká přímo provozu ajízdních řádů. Svoje připomínky a dotazymůžete zaslat této organizaci i přímo na adrese http://www.ropid.czlform.php, kde je proveřejnost připraven formulář.

S pozdravem Jan Kábrt, OÚR

níže vyjádřeni společnosti ropid ZE DNE 29.07.2014

Linka 197 (Smíchovské nádraží - Sídliště Písnice - Na Jelenách - Háje) od 29.6.2013 v rámcivyhodnocení metropolitní sítě, která byla spuštěna 1.9.2012, nahradila na základě požadavkuna přímé spojeni oblasti Jižní Město II a Jižní Město I v úseku Na Jelenách - Chodovdosavadní linku 135 a v úseku Chodov - Háje linku 154. Vzhledem k očekávané nižší‚ .

-..

-.

poptavce v useku Na Jelenach - Sidliste Pisnice a rovnez i s ohledem na aktualni financntprostředky vynakládané na provoz linek PID byl na lince 197 zvolen model pásmovéhoprovozu, kdy v úsecích s vyšší poptávkou je provozována v polovičních intervalech oprotiúseku s nižší poptávkou. Tomu odpovídá i úsek linky 197 na území městské části Praha 1!,kdy právě úsekem s maximální poptávkou je Na Jelenách — Háje, a proto je zde tato linkaprovozována v polovičních intervalech. Tato situace samozřejmě může přinést vexponovaných obdobích pracovního dne situace, kdy dochází ke sjeti „dlouhého“ a„krátkého“ spoje linky 197. Ze sledováni provozu vyplývá, že k rozhodujícímu zpoždění.‚dlouhých“ s jů linky 197 dochází voblasti Barrandovského mostu a Branika. OrganizaceRO ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a dl! instimcemi průběžněprojednává na společných jednáních možnosti zlepšeni pravidelnosti provozu linek Pražskéintegrované dopravy prostřednictvím preferenčních opatření. Jedním z opatření je i možnostzřízení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy. Konkrétně na trase linky 197 jsou vuvedené oblasti diskutovány dva okruhy. Prvním z nich je úprava řadicích pruhů na sjezdovérampě z Barrandovského mostu směrem do Branika, druhým poté možnost zřízenivyhrazeného jízdního pruhu v ulici Modřanská směrem ke křižovatce s ulicí Branická. Obědiskutovaná opatřeni jsou však v tuto chvíli v počátečním stádiu řešeni, kdy bude nutnénejprve definovat veškerá související opatření a musí být nalezena všeobecná shoda narealizaci s Odborem dopravnich agend Magistrátu hl. rit Prahy, Policii ČR a Technickousprávou komunikací.

(ýče zřízeni nové zasiávky mezi zastávkami Brodského a rniovalská bude nutné zatímto účelem svolat jednáni, případně místní šetření, kde by by[o dohodnuto, zdaje tentopožadavek opodstatněný a pokud ano, bude nutné nalézt vhodné místo pro zřízeni zastávky.Spojení zmíněné oblasti (zastávky Brodského a Benkova) s oblastí Hostivaře bylo do roku1995 zajištěno autobusovou linkou 194, ovšem vzhledem kjejímu velmi nízkému využiti bylototo spojeni koncem roku 1995 zrušeno. Spojeni do oblasti Hostivaře od zastávky Brodskéhoje možné realizovat s přestupem v zastávce Donovalská na linku 1 81, kde je v obdobích snejdelším intervalem (pracovní den dopoledne a víkendy) přestupní doba podle trvaléhojízdního řádu 2 až 3 minuty. Přestupní doba ve směru na Opatov je v zastávce Donovalskámezi linkami 197 a 181 rovněž ve výše uvedených obdobích s nejdelším intervalem 4 až Sminut.

2



Nesmyslná změna autobusů

Jan Růžička I 4.9.2013 18:14:15
tišením in y 4 anaurazernm lir k5u 197 jste opět ukázali, jak vás zajímají názoryobčanů. Linka 154 jako jedna z mála jezdila nač.ay1a naprosto nesmyslně zrušena. 197 máneustále zpoždění a neni výjimkou, že jedou 2 za sebou. A „odstavné parkoviště“ z o oobjezdu u koleji, kde stojí v pravých jízdních pruzích autobusy linky 193 a 197 je opravduunikát! Škoda mluvit o lince 293, kterou jste alibisticky odklonili místo jiné linky. Kdypřestane Ropid likvidovat autobusovou dopravu na Jižním městě? Kdy přestane městská částdělat mrtvého brouka a začne tuto věc řešit?? Předem děkuji za VECNOU odpověď.Odpověděl: Otevřený úřad - Praha II 5.9.2013 9:06:50Vážený pane Růžičko,

městská část Praha II není organizátorem Pražské integrované dopravy. Ke změnám vorganizaci Pražské integrované dopravy a k podnětům k organizaci Pražské integrovanédopravy se městská část Praha II vyjadřuje prostřednictvím Dopravní komise Rady městskéčásti Praha 11. Zápisy zjednáni Dopravní komise Rady městské části Praha II jsou kdispozici k nahlédnuti na těchto webových stránkách v sekci Radnice - Rada MC - KomiseRMC.

S pozdravem Jan Kábrt, OÚR

Zrušeni linky 154 a její nahrazeni linkou 197

Ludmila Chudobová 28.5.2013 14:04:49Dobrý den, nemám žádný dotaz, ale nevím, kam mám umístit odpověď z Ropidu na můjdotaz. Pokud tuto odpověd‘ umístíte na web Pil, prosím bez mého jména. Samozřejmě bysteasi vypustili tu omluvu za opožděnou odpověď. Posílám Vám to bez úprav. Myslím, že budezajimat vice lidi.

ážená paní Chudobová,

ke dni 29.6.2jjjkutečně doide ke zrušeni linky 154. Nedojde však ke zwšeLpvn‘obslužnosti, linka 154 bude nahrazena prodlouženou linkou 197, navíc v úseku Háje - NaJelenách budou vloženy posilové spoje oproti současným intervalům na lince 197, kde budenavíc veden smíšený provoz (kloubové a standardní vozidla). Důvodem tohoto sloučení linekje požadavek MČ Praha-Libuš na celotýdenní spojeni do oblasti Chodova.
Nakonec se omlouvám za delší dobu reakce, která byla způsobena snahou podat již konkrétníinformace o změnách k 1.7.2013 a nikoliv odpovědi pouze obecnou frází, že o změnách sejedná a budou včas zveřejněny na našich internetových stránkách. Dolaďování změnprobíhalo i okolo 20.5.2013

S pozdravem a přáním příjemného dne

Miloš Jelínek
Zástupce vedoucího odboru marketinguROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
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