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Jo5eí Nosek
Náměstek primátora hlavního města Prahy

V Praze dne 28.6.2072
c.j. s-MHMP 791828/2012

Vážený pane Peterko,

kVaší petici ze dne 7.6' 2012 adresovanoU panU primátorovi Doc. MlJDr' Bohuslavu

svobodovi, csc. Ve Věci za zachovánítrasy autobusové |inky 123 ke stanici metra Andě| Vám

sdě|uji nás|edující.

Navrhované dopravní opatření V5íti autobUsů Praž5ké integrované dopravy naúzemÍ

h|avního města je připraveno na zákiadě provedených přepravních průzkumú a je vzájemné

koordinoVáno s dopravníopatřením V síti tramvajL aby dohromady dáVaIo jednotný celek' Je

Využito přestupního tarifu P|D, jehož možnosti by|y zvýšeny V roce 2011, kdy by|y zrušeny

jízdenky 5 omezenou přestupnostl které znemožňova|y hIubšÍ optima|izaci provozu |inek.

cí|em opatřeníje především omezení sotrběhů autobusových Iinek a dIe schválených Zásad

dopravní poIitiky h|. m' Prahy bude preferována páteřní koIejová doprava zdůvodú

ekoIo8ických, ekonomických i z pohledu zhodnoceni reaIizovaných investic do koIejové

infrastruktury' omezení souběhů je reaIizováno předeVším tam, kde neVŽnikajíVícenáklady

na posí|ení tramvajového provozu nebo jsou jen minimální' Kredukci souběhů nedochází

pouze na území Prahy 5, aIe iV ostatních městských částech'

V rámci omezení souběhů autobusových linek s tramvajemi V u|ici Plzeňská je |inka 123

zkrácena dotrasy KaVa|irka _ Šmukýřka, V zastáVce KaVa|írka je možnost přestupu na

tramvajové |inkY 4, 9, 10 a 16. Tramvajová trať V úseku sídliště Řepy _ Andě| proš|a v roce

2010 komp|etní rekonstrukcÍ a nabízí tak dostatečně rych|é a komfortní spojení s centrem

bez nutnosti da|šího přestupu. V rámci rekonstrukce tIamVajové tratj doš|o V uzIu zastávek

KaVa|írka kVýraznému zlepšení podmínek pro cestující' By| zrušen nevyhovující a cestujícími

neoblíbený podchod pod PIzeňskou ulicí, který byl nahrazen novým světeIně řízeným

přechodem pro chodce' Dále by|a vjeho těsné b|ízkosti zíizena nová autobusová zastáVka

pro směr zcentra. NoVý přechod tak zajišťuje Výhodnější a beŽbaíiérový přístup na

tramVajoVé zastáVky a souča5ně i kvalitní podmÍnky pro přestupníVazbu tramvaj _ autobtrs'
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Pro zajištění dostatečné kapacity tramvajové dopravy je upravena trasa |inek 4 a 6, nově

bude ve směru od Kubánského náměstí ze zastávky Andě| Vedena do obratiště Kotlářka Iinka

4 místo |inky 6. Linka 4 je provozována v soupravách dvou vozů, namísto současného

jednoho vozu na lince 6.

s realizací tohoto dopravního opatření se zároveň vyhovuje Vašemu požadavku na zkrácenÍ

interva|ů |inky 123 o víkendu, nově bude mít tato |inka o sobotách a nedě|ích lnterva| 15-20

minut, tak aby by|o možné vtomto období zajistit přímou návaznost na jednu

provozovaných tramvajo\4'ch Iinek.

S pozdravem

Vážený pan
předseda o's' cibulka
Pavel Peterka
V cibuIkách 4
150 00 Praha 5

Na vědomí:

primátor hl. m. Prahy, zde
OKC MHMP, zde
RoPlD, Rytířská 10, 110 00 Píaha 1
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