Dopravní opatření
číslo 377/2022

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID 423 A 491 V
DOUBRAVČICÍCH
Na základě:
Platnost:

Rozhodnutí MěÚ Český Brod č.j. MUCB 34470/2022
od zahájení provozu dne 2. 7. 2022 (sobota)
do odvolání (předpoklad do 31. 7. 2022)

Číslo licence:
Důvod:
Investor:
Zpracoval:
Odpovídá:
Zpracováno:

230 491, 286 423
Stavební práce v prostoru AO
Obec Doubravčice
Michal Hofhansl
Ing. Radim Kohutka (ROPID, vedoucí oddělení příměstské dopravy)
v Praze dne 29. června 2022

1) VEDENÍ TRASY
Linka 423
směr „Doubravčice“:
na křižovatku II/11 a MK Obecní v obci Doubravčice po pravidelné trase a dále přímo II/113 – výstup v provizorní
zastávce
Manipulačně:
Doubravčice: výstup – přímo II/113 – na prostranství u zastávky „Doubravčice, rozc. Vrátkov“ otočením zpět – II/113 – nástup
v provizorní zastávce před křižovatkou s MK Obecní

směr „Úvaly, žel.st.“:
v obci Doubravčice nástup v provizorní zastávce na II/113 před křižovatkou s MK Obecní – přímo II/113 a dále po
pravidelné trase

Linka 491
směr „Mukařov“:
do obce Doubravčice po pravidelné trase a dále II/113 – přímo II/113 bez průjezdu MK Obecní a AO – přímo II/113
a dále po pravidelné trase

směr „Český Brod, žel.st.“:
do obce Doubravčice po pravidelné trase a dále II/113 – přímo II/113 bez průjezdu MK Obecní a AO – přímo II/113
a dále po pravidelné trase
Manipulačně (spoje ukončené s následným spojem do Mukařova) :
Doubravčice: výstup – přímo II/113 – na prostranství u zastávky „Doubravčice, rozc. Vrátkov“ otočením zpět – II/113 – nástup
v provizorní zastávce před křižovatkou s MK Obecní

2) ZASTÁVKY
Ruší se:
„Doubravčice“ (2070/1) – výstupní, manipulační, nástupní pro linku 423
„Doubravčice“ (2070/2) – oba směry + výstupní a nástupní pro linku 491

Zřizuje se:
„Doubravčice“ (2070/1) – nástupní pro linku 423 + směr Mukařov pro linku 491
- na II/113, cca 5 m před první křižovatkou s MK Obecní
„Doubravčice“ (2070/2) – výstupní pro linku 423 + směr Český Brod pro linku 491
- na II/113, cca 20 m před druhou křižovatkou s MK Obecní
Pozn.: při odstavu v prostranství u zastávky „Doubravčice, rozc. Vrátkov“ nutno ponechat dostatečné místo pro
průjezd spojů linky 491, které tuto zastávku obsluhují.
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3) PROVOZNÍ PARAMETRY
– zapracováno do databáze JŘ:
– změna pro hlásiče:
– nutný vývěs JŘ:
– změna dat pro palubní PC:
– vývěs informačních vývěsek:

ANO
NE
ANO (pouze do provizorních zastávek 2070/1 a 2070/2)
ANO
ANO (pouze do pravidelných zastávek 2070/1 a 2070/2)

4) OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM
– změna v umístění označníků:
– změna zastávkového infosystému:

ANO (2070/1, 2070/2 – zajistí žadatel)
ANO

5) SCHÉMA TRASY A ZASTÁVEK

Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí odboru příměstské dopravy

Dotčení dopravci:

ČSAD POLKOST, spol. s r.o.
Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.
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