Partner v systému

Vážený pan
Naše značka:

00***/18/DU

*** *****

Vyřizuje:

****** / ************

************** ****

Datum:

26. července 2018

*** **

*****

Podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – Integrace Příbramsko I

Vážený pane ******,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací zasíláme následující informace:
1. Pracovní materiály k integraci Příbramsko I do systému PID – plán na I. čtvrtletí 2019
Aktuálně probíhají jednání s obcemi, kterým byl předložen návrh nového linkového vedení k připomínkám.

Linky k integraci
136440
143443
210031 (C31)
220031
300021 (D21)
300022 (D22)
300030 (D30)
300047 (D47)
300085 (D85)
300087 (D87)
300088 (D88)
301018 (D18)
301094
301096
303058 (D58)
303095 (D95)
303097 (D97)
303098 (D98)
303099 (D99)

v úseku Praha – Dobříš
v úseku Praha – Příbram
Hořovice – Jince – Příbram
v úseku Příbram – Hořovice
Příbram – Sádek – (Pičín)
Příbram – Obecnice – (Sádek – Příbram)
Bohutín – Příbram – Trhové Dušníky
Příbram – Pičín – Dobříš
v úseku Příbram – Praha
Příbram – Pičín – Dobříš – Praha
v úseku Dobříš – Praha
v úseku Příbram – Jince
Dobříš – Praha
v úseku Příbram – Praha
Příbram – Pičín – Dobříš – (Praha)
Příbram – Dobříš – Praha
Příbram – Praha
Příbram – Dobříš – Praha
Příbram – Obořiště – Dobříš – Praha

Návrh vedení prodloužené linky 317
317

Praha – Jíloviště – Mníšek pod Brdy – Dobříš – Dlouhá Lhota – Příbram

V současnosti jezdí linka 317 z Prahy přes Mníšek pod Brdy do Dobříše, odkud bude prodloužena po trase
stávající linky 303099 (D99) přes Obořiště, Dlouhou Lhotu a Dubno do Příbrami. Důvodem prodloužení linky
je zavedení přímého spojení Mníšku pod Brdy a okolních obcí s městem Příbram. Linka 303099 (D99) bude
zrušena a její spoje převedeny na novou páteřní rychlíkovou linku 395. V Příbrami bude linka 317 ukončena
v zastávce Šachetní a bude vedena přes zastávky Jiráskovy sady, Aut. nádr., Poliklinika a Drkolnov
do konečné zastávky Šachetní. V úseku Dobříš – Příbram bude v provozu celodenně, celotýdenně, čímž
zajistí nově obsluhu obcí Obořiště a Dlouhá Lhota také o víkendech. Zároveň bude provoz linky v úseku
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Mníšek pod Brdy – Dobříš posílen ve špičkách pracovních dnů jako náhrada za zrušení zajíždění spojů
z Příbrami do zastávky Voznice. Na linku 317 jsou vypravovány převážně kloubové autobusy a jejím
dopravcem je MARTIN UHER, spol. s r.o.

Návrh vedení nových linek
392

Praha – Dobříš – Rosovice – Pičín – Kotenčice – Příbram

Linka 392 propojí obce mezi Příbramí a Dobříší s Prahou po trase Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš,
Náměstí – Rosovice – Buková u Příbramě – Pičín – Kotenčice – Suchodol – Občov – Příbram, Jiráskovy
sady – Příbram, Aut. nádr. Vybrané spoje budou provozovány pouze v úseku Dobříš, Náměstí – Příbram,
Aut. nádr. s tím, že v Dobříši bude zajištěna garantovaná návaznost s páteřní linkou 395 ve směru z/do
Prahy. V úseku Dobříš, Náměstí – Příbram, Aut. nádr. bude rozsah provozu v pracovní dny obdobný
dnešnímu stavu, tj. cca hodinový interval ve špičkách a vybrané spoje v sedle, avšak k posílení dojde
o víkendech, kdy budou v provozu čtyři páry spojů po oba dny. V tomto úseku linka 392 nahrazuje stávající
spoje linek 300047 (D47), 300087 (D87) a 303058 (D58). Zároveň budou součástí linky 392 také posilové
spoje v úseku Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, Náměstí, které budou v některých případech dále
pokračovat jako spoje stávajících linek 136 440 nebo 300 088 (D88) ve směru Milevsko, resp. Kamýk nad
Vltavou. Všechny spoje linky 392 jsou v Dobříši vedeny přes zastávku Dobříš, Kostelíček. Linka nahrazuje
také spoje stávající linky 301094.
393

Praha – Příbram

Linka 393 představuje expresní spojení v trase Praha, Smíchovské nádraží – Dubno – Příbram, Jiráskovy
sady – Příbram, Aut. nádr. – Příbram, Poliklinika – Příbram, Drkolnov, tj. bez zajíždění do Dobříše.
V provozu bude pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, tj. ráno od cca 4:30 do 8:30 hod. (v intervalu
až 10 minut) a odpoledne od cca 13:00 do 20:00 hod. (v intervalu až 15 minut). Součástí linky budou také
spoje, které pokračují z Příbrami dále jako linky mimo PID směr Rožmitál pod Třemšínem, resp. Blatná.
V Příbrami budou všechny spoje vedeny oběma směry přes zastávku u autobusového nádraží v ulici
Čs. armády (tj. bez zajíždění do terminálu) pro zlepšení přestupních vazeb a zjednodušení linkového vedení.
Tato nová linka nahradí stávající linku 303097 (D97) a část trasy linek 143443, 300085 (D85) a 301096.
395

Praha – Dobříš – Příbram

Linka 395 zajistí základní páteřní rychlíkové spojení v trase Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš, Náměstí –
Dubno – Příbram, Jiráskovy sady – Příbram, Aut. nádr. – Příbram, Poliklinika – Příbram, Drkolnov. Všechny
spoje pojedou v Dobříši přes zastávku Větrník. Linka bude v provozu celodenně, celotýdenně v intervalech:
pracovní dny ráno 15 minut, přes den 20 minut, večer a o víkendech po celý den 30 minut. V Příbrami budou
všechny spoje vedeny oběma směry přes zastávku u autobusového nádraží v ulici Čs. armády (tj. bez
zajíždění do terminálu) pro zlepšení přestupních vazeb a zjednodušení linkového vedení. Vybrané spoje
v pracovní dny v rozsahu jednou za hodinu budou vedeny přes zastávku Příbram, Kladenská. První ranní
spoje ve směru do Prahy a poslední večerní spoje ve směru z Prahy budou vedeny až do zastávky Příbram,
Březové Hory. Linka nahradí především stávající linku 303098 (D98), ale z velké části také spoje linky
303099 (D99).
511

Příbram – Obecnice – Sádek – (Hluboš)

Linka 511 bude vedena v trase stávající linky 300021 (D21), tj. Příbram, Aut. nádr. – (Příbram, Kovohutě) –
Lhota u Příbramě – Obecnice – Drahlín – Sádek – (Bratkovice – Bratkovice, Dominikální Paseky –
Bratkovice – Hluboš). Na lince dojde k posílení provozu o víkendech a v zastávce Příbram, Aut. nádr. bude
zajištěna přestupní vazba na linky z/do Prahy.
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512

Příbram – Podlesí – Obecnice – (Sádek)

Linka 512 bude vedena v trase stávající linky 300022 (D22), tj. Příbram, Aut. nádr. – Podlesí – Obecnice –
(Drahlín – Sádek). Na lince dojde k posílení provozu o víkendech a v zastávce Příbram, Aut. nádr. bude
zajištěna přestupní vazba na linky z/do Prahy.
513

Trhové Dušníky – Příbram – Bohutín

Linka 513 bude vedena v trase stávající linky 300030 (D30), tj. Trhové Dušníky – Příbram, Jiráskovy sady –
Příbram, Aut. nádr. – Příbram, Třída Osvobození – Příbram, Březové Hory – Bohutín, Vysoká Pec – Bohutín,
Hřiště. Rozsah provozu zůstává beze změny.
531

Hořovice – Jince – Příbram

Linka 531 představuje významnou linku v trase dnešní linky 210031 (C31), tj. Hořovice, Žel.st. – Hořovice,
Nám. B. Němcové – Rpety – Felbabka – Jince, Náměstí – Čenkov, Obecní úřad – Hluboš – Trhové Dušníky,
Na Homoli – Příbram, Jiráskovy sady – Příbram, Aut. nádr. – Příbram, Třída Osvobození – Příbram, Zdaboř,
Obchodní centrum. Součástí linky budou i části spojů linek 220 031 a 301 018 (D18). Rozsah provozu
zůstane obdobný dnešnímu stavu.

S pozdravem

*************
************************
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