Dopravní opatření
číslo 62/2017
DOČASNÁ ZMĚNA TRASY PRO LINKU PID 311
Na základě:
Platnost:
Důvod:
Investor:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Odpovídá:
Zpracováno:

rozhodnutí MěÚ Beroun č.j.: MBE/33161/2017/DOPR-Kuk
od zahájení provozu dne 27.5.2017 (sobota)
do ukončení provozu dne 27.5.2017 (sobota)
konání cyklistického závodu
Sportify s.r.o., p. Vrzák 776 235 199
Martin Brzický (234 704 530)
Ing. Radim Kohutka (vedoucí Oddělení projektování příměstské dopravy – 234 704 529)
V Praze dne 23.5.2017

VEDENÍ TRASY
směr Mořina/Řevnice (spoje jedoucí přes zastávku „Mořina, Trněný Újezd“):
do zastávky „Mořina, U Pěchotů“ beze změny, resp. výstup – přímo silnice III/10122 (mimo obec) a dále po
pravidelné trase
směr Mořina/Řevnice (spoje pravidelně jedoucí přes zastávku „Mořina, Odb. lom“):
do zastávky „Bubovice“ (druhé zastavení ve směru jízdy) beze změny – přímo slnice III/11610 přímo silnice
III/11610 (směr Kozolupy) – vpravo silnice III/11610 – vpravo silnice III/11610 – vpravo silnice III/10122 –
„Mořina, U Pěchotů“ – přímo silnice III/10122 a dále po pravidelné trase
směr Praha,Zličín:
do zastávky „Mořinka“ beze změny – otočením zpět silnice III/11622 – vpravo silnice III/11621 – vpravo silnice
III/10122 -– přímo silnice III/10122, resp. nástup a dále po pravidelné trase

ZASTÁVKY
Ruší se:
„Mořina“ (4256/1,2) – v obou směrech
„Mořina, Odb. lom“ (1662/1,2) – v obou směrech
„Mořina, Obecní úřad“ (1664/1,2) – v obou směrech
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Spoje, které jsou výchozí / ukončené v zastávce Mořina budou ve směru
od/do Prahy ukončeny v zastávce „Mořina, U Pěchotů“. Spoje vyčkají
pravidelného odjezdu vždy v první zastávce za úsekem dotčeným zvláštním
užíváním.

PROVOZNÍ PARAMETRY
– zapracováno do databáze JŘ:
– změna pro hlásiče APEX:
– nutný vývěs JŘ:
– změna dat pro palubní PC:
– vývěs informačních vývěsek:
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Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí Odboru příměstské dopravy
Dotčení dopravci: ARRIVA Praha, s.r.o.

234 704 511

Dočasná změna

www.ropid.cz

Vážení cestující,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu konání sportovní akce v Mořině dochází k dočasné změně
na lince PID č.:

311
dne 27. 5. 2017 od cca 4:00 do cca 23:30 hodin
Ruší se zastávky:

Mořina
Mořina, Obecní úřad
Mořina, Odb. lom

Věříme, že tato dopravní opatření přijmete s pochopením.

ARRIVA Praha s.r.o. Dopravci PID

