
 

 

Dopravní opatření 

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
Rytířská 10, Praha 1, 110 00 

E-mail:  ropid@ropid.cz  Tel.:  234 704 591 
Web:  www.pid.cz Fax:  224 229 423 

              číslo 099/2018 

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID 
489, 490, 494 A 495 V OBLASTI STRANČIC A VŠESTAR 

2.ETAPA STAVEBNÍCH PRACÍ V OBLASTI  
  

Na základě: Rozhodnutí OSAD MěÚ Říčany, č,j.: 14885/2018-MURI/OSAD  

Platnost: od zahájení provozu dne 24.4.2018 (úterý) 

 do odvolání (cca na 14 dní) 

Důvod: 
výstavba kanalizace ve Strančicích – úplná uzavírka křižovatky ul. Průmyslová X Hrdinů a ul. 
Průmyslová kolem severního terminálu BUS 

Investor: Obec Strančice 

Zhotovitel:  
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 574/170A, 370 01 České Budějovice; odpovědný pracovník: p. Zajíček, 
tel.: 728 259 162 

Zpracoval: Ing. Oldřich Kadavý  (234 704 536, 724 573 144) 

Odpovídá: Ing. Radim Kohutka (vedoucí Oddělení projektování příměstské dopravy) 

Zpracováno: V Praze dne 20.4.2018 
  

VEDENÍ TRASY  

LINKY 490 a 495 a spoje linky 489 NEJEDOUCÍ přes Všetary: 
 

Směr „Strančice, žel.st. “: 
Do zastávky „Všestary, Vávrov“ po pravidelných trasách – III/1014 – Revoluční ve Strančicích – přímo 
Revoluční – (spoje bezprostředně poté pokračující jako linky PID 46x nebo s manipulačním přejezdem mimo 
Strančice výstup v terminálu JIH u nádražní budovy) – většina spojů mírně vlevo – výstup v dočasné zastávce 
Strančice, žel.st. v zálivu za křižovatkou s ul. Ulička mezi OÚ a restaurací U Milotů. 
 

Směr Mnichovice: 
Nástup v dočasné zastávce Strančice, žel.st. v jízdním pruhu v ul. Revoluční před přechodem od ul. Ulička – 
Revoluční – III/1014 do zastávky „Všestary, Vávrov“ a dále po pravidelných trasách. 

 

LINKA 494 a spoje linky 489 JEDOUCÍ přes Všetary: 
 

Směr „Strančice, žel.st. “: 
Do zastávky „Všestary“ (u obchodu) po pravidelných trasách – otočením kolem nádrže vlevo Říčanská – 
III/1012 (směr Světice) – ve Světicích vlevo II/107 – u Svojšovic vlevo III/1014 – Rudé Armády ve Strančicích – 
vlevo Revoluční – výstup v dočasné zastávce Strančice, žel.st. v jízdním pruhu v ul. Revoluční před 
přechodem od ul. Ulička (spoje bezprostředně poté pokračující jako linky PID 46x mohou jet na výstup až do 
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terminálu JIH u nádražní budovy). 
 

Směr Říčany, resp. Všestary, Menčice (spoje ze Strančic): 
Nástup v dočasné zastávce Strančice, žel.st. v jízdním pruhu v ul. Revoluční před přechodem od ul. Ulička – 
vlevo kolem terminálu JIH (Sokolská) – vpravo Rudé armády – III/1014 – u Svojšovic vpravo II/107 – ve 
Světicích vpravo III/1012 (Hlavní) – ve Všestarech Říčanská – objezdem nádrže do zastávky „Všestary“ (v ul. 
Říčanská pro l. 494 nebo u prodejny pro l. 489) a dále po pravidelných trasách. 
 

Manipulace: 
„Strančice, žel.st. “ – linky PID 489, 490, 495 od Vávrova: 
Výstup v dočasné zastávce „Strančice, žel.st.“ v zálivu za křižovatkou s ul. Ulička mezi OÚ a restaurací U 
Milotů – přímo Revoluční – vlevo náves Četníka J. Bojase – vlevo Na Vráž (odstav na vnitřní hraně 
komunikace u pomníku – odstav pro 2-3 vozy – vpravo Revoluční – nástup v dočasné zastávce „Strančice, 
žel.st.“ v jízdním pruhu v ul. Revoluční před přechodem od ul. Ulička. 
 

„Strančice, žel.st. “ – linky PID 489, 494 od Všestar: 
Výstup v dočasné zastávce „Strančice, žel.st.“ v jízdním pruhu v ul. Revoluční před přechodem od ul. Ulička – 
vlevo Sokolská (kolem terminálu JIH u nádražní budovy) – vlevo Revoluční – vpravo náves Četníka J. Bojase 
– vlevo Na Vráž (odstav na vnitřní hraně komunikace u pomníku – odstav pro 2-3 vozy – vpravo Revoluční – 
nástup v dočasné zastávce „Strančice, žel.st.“ v jízdním pruhu v ul. Revoluční před přechodem od ul. Ulička. 
 
 
 

ZASTÁVKY 

Zřizují se: 
„Strančice, žel.st.“ (1696/3) – stanoviště C – nástupní pro linky 489, 490, 494, 495 a výstupní pro linku 494 a vybrané 

spoje l. 489 – v jízdním pruhu v ul. Revoluční, cca 5 m před přechodem od ul. Ulička, u 
chodníkové hrany 

„Strančice, žel.st.“ (1696/4) – výstupní pro linky 490, 495 a většinu spojů l. 489 a výstupní pro linku 494 a vybrané 
spoje l. 489 – v ul. Revoluční v zálivu za křižovatkou s ul. Ulička mezi OÚ a restaurací 
U Milotů 

 

Ruší se: 
„Všestary, Strančická“ (4426/2) – obousměrně 

 
 

PROVOZNÍ PARAMETRY 

– zapracováno do databáze JŘ:    ANO  

– změna pro hlásiče APEX:           NE 

– nutný vývěs JŘ:  ANO 

– změna dat pro palubní PC: ANO 

– vývěs informačních vývěsek: ANO (dle dispozic pro vývěs) 
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OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM  

- změna v umístění označníků: NE  

- změna zastávkového infosystému: ANO 
 
 

Dotčené autobusové linky ostatních dopravců: nejsou 

 

Poznámka: Pro delší odstavy bude možné využít i volnou plochu v ul. Hrdinů, cca 100 m za železničním 
přejezdem (u protihlukové stěny). 

 

   Ing. Jiří Vyčítal 

                 vedoucí Odboru příměstské dopravy 
 

  Dotčení dopravci: ARRIVA CITY s.r.o.  

 


