
From: Andelek Michal [mailto:andelek.michal@ropid.cz]  

Sent: Thursday, August 09, 2012 6:39 PM 
To: OÚ Babice; OÚ Doubek; OÚ Březí; OÚ Křenice; MěÚ Říčany 

Cc: Vyčítal Jiří; Jareš Martin 
Subject: Informace k provozu linek PID 364 a 366 od 1.9.2012  

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

v souvislosti se zavedením metropolitní sítě autobusových linek v Praze a návaznou optimalizací provozu 
autobusových linek v oblasti Prahy-Uhříněvsi bych si Vás tímto dovolil informovat o úpravách v provozu linek 
PID 364 a 366 od 1. září 2012.  

PRACOVNÍ DEN  
- dochází pouze k dílčím úpravám některých odjezdů resp. příjezdů v rozmezí 1 až 4 minut. Rozsah spojů 
zůstává zcela zachován a nemění se.  

- ve večerním období budou na uvedené linky nasazeny midibusy (vždy dva poslední spoje z Depa Hostivař 
a poslední spoj z Doubku resp. z Křenic)  

VÍKEND  
- víkendová nabídka spojení se na obou linkách zvyšuje právě díky nasazení midibusů. Nově budou 
midibusy nasazeny o víkendu celodenně. Níže uvedené navýšení spojů lze tak realizovat bez nutnosti 
zvyšování plateb z obecních rozpočtů.  

- zde k jednotlivým linkám: 

Linka 364 - SOBOTA  
- v sobotu bude přidán jeden spoj s odj. z Depa Hostivař v 17:50, z Doubku pak zpátky 18:34. Polohy 
ostatních spojů se nemění.  

Linka 364 - NEDĚLE  
- zde bude počet spojů navýšen z dnešních 3 párů na 5 párů, současně dochází k úpravě časových poloh:  
nově z Depa Hostivař: 7:50, 11:50, 13:50, 15:50 a 17:50  
nově z Doubku: 8:34, 12:34, 14:34, 16:34 a 18:34 

Linka 366 - SOBOTA  
- v sobotu bude přidán jeden spoj s odj. z Depa Hostivař v 18:20, z Křenic zpátky 19:14. Polohy ostatních 
spojů se nemění.  

Linka 366 - NEDĚLE  
- zde bude počet spojů navýšen z dnešních 3 párů na 5 párů, současně dochází k úpravě časových poloh:  
nově z Depa Hostivař: 8:20, 12:20, 14:20, 16:20 a 18:20  
nově z Křenic: 9:14, 13:14, 15:14, 17:14 a 19:14 

Věříme, že výše uvedené úpravy cestující potěší.  

S přáním hezkého zbytku léta 

Bc. Michal Andelek  

odbor plánování - oddělení přípravy provozu PID  

tel.: +420 234 704 517, +420 234 704 590  

e-mail: andelek@ropid.cz 

ROPID  

Rytířská 10/406  

110 00, Praha 1  

tel.: +420 224 234 737  

fax: +420 224 229 423  

e-mail: ropid@ropid.cz  
web: http://www.ropid.cz  
************************************************** 
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