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V Praze dne 2. února 2015

Věc: Nadace Quido Schwanka Troja, město v zeleni
Připomínky NQS k návrhu společnosti ROPID na úpravu provozu MHD
od 1. 4. 2015
—

Vážený pane starosto,
v příloze Vám dáváme na vědomí dopis zaslaný zastupujícímu řediteli společnosti
ROPID ohledně úpravy provozu MHD od 1. 4. 2015.
Děkujeme za spolupráci ajsme s pozdravem

Ing. Petra Svitáková
místopředsedkyně správní rady
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Ing. arch. Václav Valtr
předseda správní rady
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TRO)A,MĚSTO
V ZELENI
NADACE
QUIDO SCHW/[NIV[
ROPID (Regionální organizátor
Pražské integrované dopravy)
Ing. Pavel Procházka
zastupující ředitel
Rytířská 10
110 00 Praha 1
V Praze dne 2.2.2015

Věc: Připomínky NOS k návrhu společnosti ROPID na úpravu provozu MHD od 1.4.2015
Z předloženého návrhu změn linky 112 vyplývá, že od 1.4.2015 má dojít kjejímu
zkrácení do stanice ZOO a spojení do Podhoří má nadále zajišťovat výhradně linka 236.
S navrhovanou změnou nesouhlasíme, neboť z hlediska obyvatel této části Troje dojde
k úplnému přerušení přímého spojení k metru a tramvaji. Cestování směrem do Troje a do
centra Prahy se tak dále zkomplikuje zejména pro starší osoby nebo dojíždějící školáky.
Dosažitelnost Podhoří v pozdních večerních hodinách by byla omezena provozem linky 236 a
ani již zde nebude možné využít provoz linky 112.
Rovněž nezanedbatelná je také skupina osob (nejen obyvatel naší městské Části), které
stále ve větší míře využívají možnosti spojení mezi Trojou a Prahou 6 pomocí přívozu, ke
kterému přijíždějí autobusem č. 112. Doporučujeme při této příležitosti rovněž zvážit
navýšení celkového počtu spojů do Podhoří (v kombinaci linek 112 a 236) předložený návrh
zatím uvažuje se 3 spoji za hodinu a nepředpokládá žádné posílení přepravní kapacity tímto
směrem.
Z pohledu občanů a návštěvníků Podhoří jde o výrazný zásah do stávajících podmínek
využívání MHD, který bude následně umocněn další negativním dopadem na dopravní situaci
v této městské části, v souvislosti s nadcházejícím zprovozněním tunelu Blanka.
-

—

1~1~‘řt7
Ing. Petra Svitáková
místopředsedkyně správní rady

Ing. arch. Václav Valtr
předseda správní rady

Na vědomí: Ing. T. Bryknar, starosta MČ Troja
Petr Dolínek, náměstek primátorky MHMP
Pod Havránkou 75113, 171 00 Praha 7~ tel. 233 324 165 I 608 127 260, e-mail: nqs~volny.cz
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