Příloha č. 2 DOO 078/2019 (ustanovení bodu 2.2)

LINKOVÉ VEDENÍ BUS
Ø

Linka č. 105

(od ul. K Barrandovu)

Ø

Linky č. 118 125 190 196 197

(od Barrandovského mostu)

Ø

Linky č. 129 241

(od ul. Strakonická)

TRASA
směr Smíchovské nádraží: … Strakonická, resp. Dobříšská - Zlíchovský tunel – Dobříšská –
sjezdová rampa do ulice Radlická – přímo Radlická – vpravo Ostrovského – vpravo Nádražní –
vpravo AO Smíchovské nádraží (AO jih, pouze pro l.č. 129 a 241 AO sever)
směr zastávky Filmové ateliéry, Přístaviště, Pobřežní cesta, Zbraslavské náměstí: beze změn
ZASTÁVKY
ruší se:

„Lihovar“ směr Smíchovské nádraží (pro všechny linky)
„Malá Chuchle“ směr Smíchovské nádraží (pro l.č. 129 a 241)

zřizuje se:

„Na Knížecí“ směr Smíchovské nádraží (nácestná) v ulici Ostrovského
v pravidelné výstupní zastávce BUS

přemisťuje se:

„Smíchovské nádraží“ výstupní pouze pro l.č. 129 a 241 z ul. Nádražní do
AO sever (bez zastávkového sloupku)

pozn: provoz linek PID se shodným opatřením bude řešen samostatným DO organizace ROPID

Ø

Linka č. 120
Provoz linky bude realizován pouze v úseku zastávek Na Knížecí – Pod Lochkovem

Ø

TRASA

beze změn

ZASTÁVKY

pro pravidelné spoje zajíždějící na Nádraží Radotín se ruší: „K Cikánce“,
„Cementárna Radotín“, „V Sudech“, „Safírová“, „Prvomájová“ všechny
oběma směry, „Nádraží Radotín“ výstupní, manipulační, nástupní

Linka č. 172
TRASA
směr Na Hvězdárně: … do zastávky „Malá Chuchle“ po své pravidelné trase a dále Strakonická –
přímo Strakonická – vpravo Dostihová – přímo Starochuchelská a dále po své pravidelné trase
směr Smíchovské nádraží: … do zastávky „Starochuchelská“ po své pravidelné trase a dále
Starochuchelská – přímo Dostihová – vpravo Strakonická – vpravo sjezdem Výpadová – vlevo
komunikace č. 102 podjezd Strakonické – nájezd na Strakonickou DC - Strakonická - Zlíchovský
tunel – Dobříšská – sjezdová rampa do ulice Radlická – přímo Radlická – vpravo Ostrovského –
vpravo Nádražní – vpravo AO Smíchovské nádraží
pozn: kolmý přejezd z ul. Dostihová do ul. Starochuchelská a naopak bude umožněn pouze na
přímý pokyn PČR, MěP nebo pořadatele. Železniční přejezd bude zajištěn mobilními plůtky
zabraňujícím vjezdu na něj – řidič přijede k plůtkům a vyčká na jejich dočasné odstranění a
pokynu k možnosti přejetí trasy závodu a železničního přejezdu
ZASTÁVKY
ruší se:

„Malá Chuchle“, „Lihovar“ pouze směr Smíchovské nádraží
„Starolázeňská“ oběma směry

zřizuje se:

„Dostihová“ oběma směry v pravidelných zastávkách l.č. 129
„Lahovičky“ pouze směr Smíchovské nádraží v pravidelné zastávce l.č. 129
„Na Knížecí“ směr Smíchovské nádraží (nácestná) v ulici Ostrovského
v pravidelné výstupní zastávce BUS
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Ø

Linka č. 244
TRASA
směr Sídliště Radotín: … do zastávky „Malá Chuchle“ po své pravidelné trase a dále Strakonická
– přímo Strakonická – vpravo sjezdem Výpadová – vpravo Vrážská – vpravo Věštínská – vlevo
účelová spojka s ul. Vrážská (komunikace výstupní zastávky l.č. 120) – vlevo Vrážská a dále po
své pravidelné trase
směr Smíchovské nádraží: … do zastávky „Otínská“ po své pravidelné trase a dále vpravo
Karlická – vlevo Vrážská – vpravo Věštínská – vlevo účelová spojka s ul. Vrážská (komunikace
výstupní zastávky l.č. 120) – vlevo Vrážská – vlevo Výpadová – vpravo komunikace č. 102
podjezd Strakonické - Strakonická - Dobříšská – přímo Zlíchovský tunel – Dobříšská – sjezdová
rampa do ul. Radlická – přímo Radlická – vpravo Ostrovského – vpravo Nádražní – vpravo AO
Smíchovské nádraží
ZASTÁVKY

Ø

ruší se:

„Starolázeňská“, „Radotínská“, „Závodiště Chuchle“, „Zahradnictví“,
„Přeštínská“, „Vrážská“, „U Jankovky“ všechny v obou směrech
„Nádraží Radotín“ směr Sídliště Radotín (pouze u budovy ČD 456/1)
„Malá Chuchle“, „Lihovar“ pouze směr Smíchovské nádraží

přemisťuje se:

„Nádraží Radotín“ směr Smíchovské nádraží do pravidelné nástupní
zastávky l.č. 120

zřizuje se:

„Dostihová“, „Lahovičky“, „Přístav Radotín“ v obou směrech
v pravidelných zastávkách l.č. 129 resp. 246
„Na Knížecí“ směr Smíchovské nádraží (nácestná) v ulici Ostrovského
v pravidelné výstupní zastávce BUS

Linka č. 245
Provoz linky bude přerušen v celém rozsahu bez náhrady

Ø

Linka č. 246
Provoz linky bude realizován ve dvou variantách tras s úplným vyloučením provozu
v úseku zastávek Nádraží Radotín – Řeporyjské náměstí
ZASTÁVKY

ruší se: „Zahrádky“, „Zmrzlík“, „Zadní Kopanina“, „Cikánka“, „Lomy“,
„U Lomů“,
„Cementárna
Radotín“,
„V
Sudech“,
„Safírová“,
„Prvomájová“ všechny v obou směrech

246 varianta A

provoz v úseku zast. Nádraží Radotín
výlukové trase

- Zbraslavské náměstí po

TRASA
směr Zbraslavské náměstí: AO Nádraží Radotín - Vrážská – vlevo Výpadová a dále po své
pravidelné trase
směr Nádraží Radotín: … do zastávky „Přístav Radotín“ po své pravidelné trase a dále Výpadová
- přímo Výpadová – vpravo Vrážská – vpravo Věštínská – vlevo účelová spojka s ul. Vrážská
(komunikace výstupní zastávky l.č. 120)
ZASTÁVKY
ruší se:

„Přeštínská“, „Vrážská“, „U Jankovky“ v obou směrech
„Nádraží Radotín“ 2x směr Zličín (456/1,2), 1x směr Zbraslavské náměstí
(456/4)

zřizuje se:

„Nádraží Radotín“ výstupní, manipulační,
zastávkách l.č. 120 stejných charakterů
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246 varianta B

provoz v úseku zastávek Zličín – Řeporyjské náměstí po pravidelné trase

TRASA
směr Řeporyjské náměstí: beze změn
manipulačně: shodně s l.č. 174
směr Zličín: za zastávky Řeporyjské náměstí po své pravidelné trase
ZASTÁVKY

Ø

mění se:

„Řeporyjské náměstí“ směr Zbraslavské náměstí z nácestné na výstupní,
směr Zličín z nácestné na nástupní

zřizuje se:

„Řeporyjské náměstí“ manipulační shodně s l.č. 174

Linka č. 247
TRASA
směr Nádraží Radotín: … do zastávky „Přístav Radotín“ po své pravidelné trase a dále Výpadová
– přímo Výpadová – vpravo Vrážská – vpravo Věštínská – vlevo účelová spojka s ul. Vrážská
(komunikace výstupní zastávky l.č. 120) výstup, manipulace
manipulačně: vlevo Vrážská
směr Sídliště Zbraslav: AO Nádraží Radotín - Vrážská – vlevo Výpadová – a dále po své
pravidelné trase
ZASTÁVKY

Ø

ruší se:

„Přeštínská“, „Vrážská“, „U Jankovky“ v obou směrech

přemisťuje se:

„Nádraží Radotín“ výstupní, manipulační, nástupní do pravidelných zastávek
l.č. 120 stejných charakterů

Linka č. 301
Provoz linky bude realizován pouze v úseku zastávek Luka - Ořech, K Ovčínu
TRASA
směr Chýnice: …. do zastávky „Ořech, K Ovčínu“ beze změny - v zastávce výstup
manipulačně:
manipulace

ul. Karlštejnská vlevo Dlouhá, v přemístěné zastávce „Ořech, K Ovčínu“

směr Luka: nástup v přemístěné zastávce „Ořech, K Ovčínu“ v ul. Dlouhá, vlevo Kopaninská,
přímo Karlštejnská do zastávky „Ořech, u školy“ a dále po své trase
ZASTÁVKY
ruší se:

„Chýnice, Pod Radnicí“ oběma směry
„Chýnice“ výstupní, manipulační, nástupní

mění se:

„Ořech, K Ovčínu“ směr Chýnice z nácestné na výstupní

přemisťuje se a mění se: „Ořech, K Ovčínu“ směr Luka se mění z nácestné na manipulační a
nástupní a přemisťuje se z ul. Karlštejnská do ul. Dlouhá, před první
zpomalovací práh (bez zastávkového sloupku, informování cestujících zajistí
řidič popř. dispečer)
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