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Vážený pane Kónigu,

na 24. zasedáníZastupite|stva hl. m. Prahy dne 28. 2. 2013 jste na mne směřovaI svou interpe|aci
č' 24/1' ve véci zkIácení autobusové |jnky č' 123, ke které jste mi následně zas|aI doplnění a to
konkrétně Vámi provedené \ýpočty podIe metodiky RoPIDu.

Dovo|te mi rea8ovat na Vaše připomínky týkající se pÍovozu linky 123 a taktéž tramvajové dopravy
na P|zeňské ulici. V úVodu jste zmínil V'ýs|edkY průzkumu, kter1i si objednala městská část Praha 5,
s jehož obsahem jsme by|i též obeznámeni. Každý takovt' průzkum se samozřejmě stáVá podnětem
pro da|ší jednání' současně Však musím konstatovat, že není bohuže| možné Vyhovět Všem
požadavkům městských částí nebo jejich obyvate|, a to jak soh|edem na finanční či provozní
otázky, ale také spřih|édnutím k častým vzájemně se nes|učite|ným požadavkům (např. někteří
občané Vyžadují 15 min' interva| l inky 123 o víkendech, jiní trvají na Vrácení 30 min' interva|u).
Prúzkum zadaný Prahou 5 rovněž nezoh|edniI pozitiVní zkušenosti té části cestující veřejnosti, které
změny pomohly (např' četnější a rychIejší 5pojení z Barrandova na Budějovickou linkou 17o či stále
ob|íbenější spojení |inkou 118 z obIasti smíchova na pravý břeh V|taW)'

Dá|e jste nastíni| poh|ed na tramvajov\i provoz vúseku Andě| . Kava|írka, kde pod|e Vašeho
pohIedu doš|o k posí|eníprovozu na úkor autobusové linky č' 123. Musím Vás upozornit, že V rámci
zavedení metíopo|itní sítě došlo k záměně |inky č. 4 a č. 6 a tudíž se nejedná o prosté vícenák|ady
na provoz l inky č. 4 Ve zmiňovaném úseku' Ty jsou právě kompenzovány provozem tramvajové
linky č. 6, na kterou 5e Vsoučasnosti vypravují só|o Vozy a jezdí po trase tehdejší |ínky č. 4 na
smíchovské nádraží (v ranní šplčce na sídIiště BarrandoV). Záměna tras dvou linek Vjejich
konco\^)'ch úsecích veImi napomohIa rovnoměrnějšímu zatížení tramvajových spojů, a to
V krjtickém úseku Andě| - |. P. PaV|ova. Zména umožniIa sjednocenínástupu V uzIu Andě| (Ve směru
|'P'PaVloVa) do jedné tramvajové zastáVky a l inka č.4takzača|a p|nohodnotně posi|ovat páteřní
svazek tramva.ií č. 10 + 16 v jednom z nejvíce využÍVaném úseku V Praze'

Co se týče vyčís|ení úspor zkrácením linky 123 k zastávce Kavalírka V P|zeňské u|ici,
j iž V minu|é odpovědijsem Vám napsa|, že při investicích do vozového parku V nás|edujících Ietech
Vznikají další Úspory ve Íixních nák|adech' odstraněním souběhu |inky 123 5 frekventovanou
tramvajovou dráhou se jedná o 2 Vozy Vpřib|ižné částce 10 mi|' Kč. Vtéto částce tudíž nejsou
Uvedeny fixní nák|ady za úsporu autobusů na |ince 130, jak se my|ně domníváte' Vkonečném
Výs|edku bychom 5e tedy dosta|i ještě na vyšší uspořenou částku, než by|a uvedená Vminu|é
reakci.

ZáVěrem bych ve|mi rád uved|, že cí|em veškeré optima|izace je Vždy především uspokojit
poptáVku tak, aby Žohlednila měnící se dopravní náVyky obyvate| Prahy. Tomu VšemU je nutno
přizpů5obit organízaci Veřejné dopravy a i z tohoto důVodu se snažíme nabídnout Výhodné spojení
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Pražskou inte8rovanou dopravu rovnoměrně Všem obyvate|ům h|. m. Prahy. Uvědomuji si, že ne
Všem cestujícím přines|y rea|izované změny z|epšení, proto Vrámci Whodnocování nové
metropo|itní sítě organiŽace RoP|D neustále prověřuje všechny připomínky a vdoh|edné době
budou městské části os|oveny k projednání dopravních opatření.

S pozdravem


