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.Josef Nosek
Náměstek primáto|a hIaVního mě5ta Prahy

V Praze dne 18. února 2013
e.j. s-MHMP 76811/2013

Vážený pane Kónigu,

na 23. zasedáníZastupite|stva h|. m' Prahy dne 24. 1. 2013 jste na mne směřova| svou interpe|aci
č. 23/2 ve véci zkrácení autobusové linkV č. 123.

Na Vaši interpeIacijsem Vám částečně již odpovědě| přímo na zasedánízastupiteIstva h|. m' Prahy
a uvedI hIavní důVody zavedenítéto změny'

Dopravní opatření Vsíti autobusů, které se týka|o konkrétně i l inky č. 123 (od 1. 9' 2012), bv|o
realizováno na zák|adě přepraVních prúzkumů a přédevším byIo koordinováno s koIejovou
dopravou, která je preferována dle schvá|ených Zásad dopravní po|itiky hl. m' Prahy. Vtéto
souvis|osti Vuvedené oblasti P|zeňské u|ice byl odstraněn souběh dvou dop.avních prostředků,
přičemž se práVě d|e Výše uvedených Zásad upřednostnila ko|ejová doprava, která je bezesporu
eko|o8ičtější, ekonomičtější, a to isoh|edem k zhodnocení rea|izovaných investic do ko|ejové
infrastruktury. Tramvajová trať VP|Žeňské uIici proš|a nedáVno rekonstrukcí a navíc nabízí
dostatečnou kapacitu, aniž by docháze|o ke zvyšování nákladů na posí|ení provozu ' V říjnu 2012 by|
na zák|adě žádosti Mc Praha 5 Vob|asti přestupu na Kavalírce insta|ován přístřešek na zastáVce
z centra a taktéž 5e stá|e z|epšuje přestupní Vazba nejen večer a|e i o víkendech s tramvajovými
linka m i.

Zaměříme-|i se na Íinanční otázku ce|é problematiky zkrácení autobusu č. 123 na Kava|írku, doš|o
k roční úspoře 4,77 mil. Kč jen Ve Variabilních nák|adech a při investicích V nás|edujících |etech do
Vozového parku vznikají dalšíve Íxních nák|adech. Vtomto případě se jedná o úsporu dvou vozů'
což představuje částku přib|ižně 10 mi|ionů Kč' ZVýše uvedenéhoje patrné, že |o8ickým krokem
by|o zkrácenílinky k nejb|ižšímu průsečíku s kolejovou dopravou'

Lituji, že Vám nemohu po nout příznivější informace'

s pozdravem

Vážený pan
MiIosIav Kónig
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150 00 Praha 5
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