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Trvalé změny v dopravní obs|užnosti Přez|etic od září 2008

od zahájení školního roku 2oo8/2oo9 budou provedeny úpravy V provozu |inek Pražské
integrované dopravy v oblasti Přezletic. Z Óetných podnětů cestujících i ze zas|ané petice občanů
Pře'letic vyše| požadavek na posí|ení |inky 302 a zároveň byl potvzen ma|ý zájem o |inku 386. Na
zák|adě jednání s obcí Přez|etice by|o navrŽeno a schváleno nás|edu'jící dopravní opatření.
Stávající linka 302 Letňany - Kbe|y - Vinořský hřbitov . Přez|etice bude výrazně posí|ena
věetné rozšíření provozu i na víkend'y za současného zrušení linky 386 V trase Černý Most -
Lehovec - Satalice - Přezletice.

Poóet spojů linky 302 bude díky převedení výkonů z |!nky 386 významně rozšířen. oproti
současnému ce|odennímu interva|u cca 60 minut v pracovní dny budou ve špičkách pracovnÍch
dnů zkráceny interva|y na 20 minut a dopo|edne na 30 minut. Večerní interva| 60 minut bude
zachován. Linka 302 bude nově provozována i v sobotu' nedě|i a o svátcích v celodenním
pravide|ném intervďu 60 minut v době cca 5:00 až 24.'00 hodin. Linku 302 bude nově provozovat
dopravce JarosIav Stěpánek.

Z důvodu potřebnosti komp|exního dopravního řešení v oblasti Vinoře a Kbe| pojede |inka 302
nově mezi zastávkami Kbe|y a Vinořský hřbitov přes Ctěnice. Tím bude sice mírně prod|ouŽena
jízdní doba Iinky, a|e dojde zároveň k podstatnému z|epšení dopravní obsluŽnosti ctěnic,
kbelského hřbitova a ob|asti nové zástavby v ob|asti kbe|ského síd|iště Nouzov. Linka 280, kterou
p|ně nahradí rozŠířená |inka 302. bude zruŠena.

Zrušení |inky 386 umoŽní jiŽ zmíněné výrazné posí|ení vyuŽívané |inky 302. Přepravní
pr:ůzkumy i samotné požadavky přez|etických obyvateI prokáza|y minimá|ní obsazénost a
zánedbaie|ný uŽitek této linky pro Přez|etice. Naopak jsme se snaži|i uspořené spoje přesunout na
|inku 302' jejíŽ některé spoje by|y jiŽ na hranici svých kapacitních možností. Nové řeŠení dopravy
tak přináší.celotýdenní spojeni s terminálem Letňany, kde je moŽnost přestupu jak na metro C' tak
na da|ší autobusové linky Ve směrech do Letňan' Vysočan' Libně na Prosek či do H|oubětína.
Pravide|né interva|y |inky 302 umoŽní dobrou zapamatovate|nost pro cestující a také záruku
rovnoměrně využitých spojů. Rozšířením provozu zároveň reagujeme na VzrŮstající.počet obyvatel
V Přez|eticích. V téio souvis|osti se také uvaŽuje s výstavbou nové zastávky ve Vinořské u|ici.

V současné době zpracováváme návrh jízdního řádu linky 302. Předpokládáme' Že definitivní
óasové po|ohy jednot|ivých spojů budeme moci zveřejnit do konce července.

Věříme' že změna dopravy v Přez|eticích přinese zlepšení obsluŽnosti a zvýšení kvality spojení
s Prahou.
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