
 

 

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 274/2018 

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID 

228 A 240 V MČ PRAHA - DUBEČ 
  

Na základě: Rozhodnutí OD ÚMČ Praha 15, č.j.  

Platnost: od zahájení provozu dne 1.8.2018 (středa)  

 do ukončení provozu dne 11.9.2018 (úterý) 

Důvod: souvislá údržba části komunikace Starodubečská – 3.etapa 

Investor: TSK hl.m. Prahy, a.s.; odp. pracovník p. Ondřej Pátek, tel.: 602 274 741 

Zhotovitel:  PORR s.r.o.; odp. pracovník p. Aleš Hettner, tel.: 724 112 535 

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

Odpovídá: Ing. Petr Chmela (vedoucí Oddělení projektování městské dopravy – 234 704 565) 

Zpracováno: V Praze dne 19.7.2018 
  

 

VEDENÍ TRASY 

 

Linka 240: 

Směr „Černý Most“: 

Do zastávky „Nádraží Horní Měcholupy“ beze změny – přímo K Měcholupům – vlevo Kutnohorská – vpravo 
Dolnoměcholupská – Městská – vpravo Kolocova – vpravo U Lipové aleje – vlevo Kolocova – vpravo Městská 
– vlevo Starodubečská do zastávky „Škola Dubeč“ a dále po své trase. 
 

Směr „Háje“: 

Do zastávky „Škola Dubeč“ beze změny – Starodubečská – vpravo Městská – vlevo Kolocova – vpravo U 
Lipové aleje – vlevo Kolocova – vlevo Městská – Dolnoměcholupská – vlevo Kutnohorská – vpravo 
K Měcholupům do zastávky „Nádraží Horní Měcholupy“ a dále po své trase. 

 

ZASTÁVKY 

Ruší se: 

„K Dubečku“ (215/1,2) – obousměrně 

„Za Pavilonem“ (1115/2) – směr „Háje“ 

 

Zřizují se: 

„Dolní Měcholupy“ (95/1,2) – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky PID 224 

„Dolnoměcholupská“ (96/5) – směr „Černý Most“ – v ul. Dolnoměcholupská, za křižovatkou s ul. Kutnohorská, před 
vchodem do č.p. 57/60 (charakter: stálá) 
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„Dolnoměcholupská“ (96/6) – směr „Háje“ – v ul. Dolnoměcholupská, před křižovatkou s ul. Kutnohorská, před 
vjezdem do č.p. 40/55 (charakter: stálá) 

 

 

Přemisťují se: 

„Dubeček“ (108/1,2) – oba směry – z ul. Starodubečská do společné zastávky v ul. Kolocova, naproti č.p. 700/3 

„Lázeňka“ (1059/1,2) – oba směry – z ul. Starodubečská do společné zastávky v ul. Kolocova, naproti č.p. 726/37 a 
727/39, cca 30 m před křižovatkou s ul. U Lipové aleje 

„Za Pavilonem“ (1115/1) – směr „Černý Most“ – z ul. Starodubečská do ul. Městská, cca 20 m před křižovatku s ul. U 
Pavilonu, před víceúčelové hřiště, k chodníkové hraně. 

 

 

Linka 228 (v provozu od 1. 9. 2018): 

Směr „Poliklinika Malešice“: 

Do zastávky „Nádraží Uhříněves“ beze změny – vlevo Lidického - vlevo Přátelství - na kruhovém objezdu 
druhým výjezdem vpravo Přátelství – přímo Kutnohorská – vpravo Dolnoměcholupská – Městská – 
vlevo Starodubečská do zastávky „Škola Dubeč“ a dále po své trase. 
 

Směr „Benice“: 

Do zastávky „Škola Dubeč“ beze změny – Starodubečská – vpravo Městská – přímo Dolnoměcholupská – 
vlevo Kutnohorská – přímo Přátelství – na kruhovém objezdu druhým výjezdem vpravo Přátelství – 
vpravo Dopravní do zastávky „Nádraží Uhříněves“ a dále po své trase. 
 

Ruší se: 

„K Dubečku“ (215/1,2) – obousměrně 

„Za Pavilonem“ (1115/2) – směr „Benice“ 

„Lázeňka“ (1059/1,2) - obousměrně 

„Dubeček“ (108/1,2) - obousměrně 

„Dubečský hřbitov“ (9692/1,2) - obousměrně 

„Bečovská“ (9691/1,2) - obousměrně 

 

Zřizují se: 

„Dolní Měcholupy“ (95/1,2) – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky PID 224 

„Dolnoměcholupská“ (96/5) – směr „Poliklinika Malešice“ – v ul. Dolnoměcholupská, za křižovatkou s ul. Kutnohorská, 
před vchodem do č.p. 57/60 (charakter: stálá) 

„Dolnoměcholupská“ (96/6) – směr „Benice“ – v ul. Dolnoměcholupská, před křižovatkou s ul. Kutnohorská, před 
vjezdem do č.p. 40/55 (charakter: stálá) 

Přemisťuje se: 

„Za Pavilonem“ (1115/1) – směr „Poliklinika Malešice“ – z ul. Starodubečská do ul. Městská, cca 20 m před křižovatku 
s ul. U Pavilonu, před víceúčelové hřiště, k chodníkové hraně. 

 

 

Poznámky: Dotčené autobusové linky ostatních dopravců – 111, 329, 908 (DPP) 

  

 

– zapracováno do databáze JŘ:    ANO  

– změna pro hlásiče:           ANO 
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– nutný vývěs JŘ:  ANO 

– změna dat pro palubní PC: ANO  

– vývěs informačních vývěsek: ANO (dle dispozic) 

 

 

OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM  

- změna v umístění označníků: ANO  

- změna zastávkového infosystému: ANO 

 

 

 

   Ing. Martin Fafejta 

                 vedoucí Odboru městské dopravy 

 

  Dotčení dopravci: ARRIVA CITY s.r.o. 

 

 

 

Rekonstrukce MK II. třídy Starodubečská ( úsek U staré studánky – U starého splavu ) 

  

V termínu od 01.08.2018 – 11.09.2018 bude probíhat uzavírka místní komunikace Starodubečská z důvodu 
rekonstrukce povrchu komunikace a obnovy kanalizačních vstupů. 

Komunikace bude zcela uzavřena v úseku U staré studánky – U starého splavu.  Objízdná trasa v širším vztahu je 
navržena obousměrně v průjezdu Dubeč – Dolní Měcholupy po místních komunikacích Starodubečská – Městská 
– Dolnoměcholupská – Kutnohorská, v průjezdu od Uhříněvsi doporučujeme trasu ( za ul. Bečovská – 
Starodubečská ) po ul. Přátelství – Kutnohorská – Dolnoměcholupská – Městská – Starodubečská. Obsluha místní 
části Dubeček po ul. K Dubečku – K pramenu – Lipové nám. – K vilkám příp. ul. Bečovská. 

Změny tras BUS MHD PID ( 240,228 – nová linka od 1.9.2018,111,329,908 )  jsou uveřejněny v příloze.  

  

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00  Praha 10 – Strašnice.  

  

Investor : Technická správa komunikací a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1 

 

 


