
PETICE PROTI ZRUŠENÍ AUTOBUSU Č. 112 DO PODHOŘÍ

My, níže podepsaní občané Městské části Praha 7 — Troja i milovníci Troje nesouhlasíme
s plánovaným zrušením autobusu č. 112 do Podhoří od dubna 2015. Máme rádi Troju, proto
nejezdíme automobily, ale MHD!!!

Popis problému:
Autobus č. 112 do a z Podhoří využívají nejen občané Troje, ale i návštěvníci Zoologické zahrady
k severnímu, volnějšímu vchodu do ZOO, návštěvníci Botanické zahrady a především cestující
z různých části Prahy využivající přívoz Podhoří-Podbaba (zvláště pro směr do Dejvic a Suchdola).
Z těchto důvodů jsou v současné době všechny autobusové linky (112 i 236) jezdící do Podhoří
velmi využité. V letních měsících kolikrát kapacita „malého“ busu 236 nestačí.
ROPID svým návrhem ukončit bus č. 122 u ZOO nutí všechny cestující, aby na 14 minut trvajĺcĺ
trase Nádraží Holešovice-Podhořĺ museli po 10 minutách vystoupit u ZOO a čekat na bus 236
z Bohnic, který je doveze po 2 minutách do strmého kopce do zastávky Botanická zahrada, nebo Po
4 minutách do Podhoří.

Směr Podhoří — Nádraží Holešovice
- pracující jezdí busem 112 již ve 4.29 h (první bus 236 jede až za hodinu)
- chybí návaznost v ranních hodinách (bus 236 má přijet k ZOO ve stejnou minutu, kdy má

bus 112 odjíždět od ZOO, ale zjiné zastávky, takže není Čas na přestup a 112 vždy ujede
před nosem!)

- děti jedoucí do základní školy (do zastávky Čechova škola) budou muset na trase trvající 5
minut u ZOO přestupovat

- nemocní občané Podhoří a Salabky (zastávka Botanická zahrada) jedoucí k lékaři v Troji
(zastávka Čechova škola) budou muset také na trase trvající 5 minut přestupovat

Směr Nádraží Holešovice-Podhoří:
- v letních měsících je přestup u ZOO v podstatě nemyslitelný vzhledem k přeplněnosti busu

Č. 236 matkami s kočárky (běžně jich jezdí 3-S), které jezdí sice do Bohnic, ale u ZOO
nastoupí již do linky jedoucí do Podhoří. Zvláště starší občané a děti prožívají mnohdy
nepříjemné situace.

- bus 236 odjíždí ve večerních hodinách od ZOO do Podhoří o 2 minuty dříve, než přijede bus
112 z Nádraží Holešovice

- v pozdních večerních hodinách nebude spoj od metra Nádraží Holešovice do Podhoří,
neboť bus 236 končí Po 22 hodině

POŽADUJEME:
- zachovat spojení autobusem 112 Nádraží Holešovice — Podhoří (vzhledem ktrvání cesty

jedním směrem 14 minut přivítáme v Podhoří autobus 2x do hodiny)
- posíliti bus 236, který je trvale vytížen
- zachovat denní spojení Podhoří s centrem od časných ranních hodin do půlnoci
- navázat zároveň spojení tramvaje č. 17 v zastávce Trojská na autobus 112 jedoucí z a do

Podhoří

Za občany Troje:
Klára Foitlová
VPodhoříllOE
17100 Praha7—Troja . .

tel. 606 474 880



Nesouhlasím se zrušením autobusu č. 112 do Podhoří

Jméno a příjmení Bydliště Podpis
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Nesouhlasím se zrušením autobusu č. 112 do Podhoří

Jméno a příjmení Bydliště Podpis

~
~ttc ‚Z&cJÁo?VňČoa

J~&J~~~‘.\ HCItDvf‘ V ~z~\~c~‘

~~ ~ ~‘or
J‘V‘~4 &~v~V1“ ?-t~~?%‘ M~ ‚sítí
~PE%~A pk~ztg1 ~ A ~C

IiAhiji fjjz~eOvÁ‘ V PO~/~o~( ~9
N/ui~ /1/&L~ ~PO~V~/ ~

/1/~-nr/‘L J-//t‘~ ~‚‘ 7-Y
/wgvEL-fliý !h9L~/č1! L‘

p~“owť t*~k,7 U ‘

~A?CL~/‘ p‘~‘;&

ý-~odQi0ycj joinck VPocI6~o‘ 4CV~/~6
1~L~6U4‘ tLMSTP V TO)Mc~ĺ 7q2/J~

/-//ZO?ró&W 2L)Z/~‘iQ ~ ~ r ~cjct-vt~

/IŤ2AJ~rč MĺPOý‘Pis‘ Y lo‘2~H~/2ř 7q~,s,
J1í2‘32~Éoyn‘ 2p~

t/ R/9~) (~01/7 ‘gĺF~oAJ~xp — ů —

~

~!~k~X t‘
/t‘,w k2~1Ui (‘ ?CNIOW 4.‘ ~&czďL 1~‘___..
?WvTĹ& ýČďJ22ici Ii PCbííolf 14‘
)oNI‘ĽL kťd7č&4 LI ~PO‘MIO~Y ť//‘~

‚7)4v‘p flfl‘j ~t ~ /4“ ~4zf‘4-‘J~kb
bo#iJ≤‘t4t‘tl k&)&,J (J ?ODIIIW 1‘/~
‚4~w2ov#‘~~‘&‘ [ĺ ~2o)Jĺw?)4j~

ďk‘č& A-~ ~v‘~e p
ťZĺ~u/2,4(zt1( břůol4~‘n?t*‘ &~ /1 Z

J

III/ľ



Nesouhlasím se zrušením autobusu č. 112 do Podhoří

—(

Jméno a příjmení Bydliště Podpis

~4M‘Ĺv~y‘j‘fl“~i üMó2~r O4€~4~M

/‚ml/?7C# rJc5‘~is l‘itkĺv/Ýv2Óq‘ĺ t~Ljt44j~J
M4M7Č$~ !62,‘~V4% hlĺ~ĎŽ1?Yů2 ?‘~ ťor ‚#b4u“~

~ PÉ7* vPoĎac2Ysr p
k4«rn«-o‘4 tló‘,M
/ĺ/!i~E&tJ Yqjeť kZ,~,)4‘0 ~&;ř7

flč9~Wč ‚y~/ĺ ‚ ?≠M~otĺ ‚/~2‘zC

mzM~W fltÝ P()7)V‘r,4ý‘ A‘o~
/L4®« PÍSKAL ‚tS‘~\ G \)~

Wc~w~-~&\ ~ ĺ‘~~
tQĹÄ, ~WQÍWČD\M, ~ ~
~
H,~≠T,Nq /ó~t2tV&~ ‘~t~MK~ t/~otv&~,2o

?M4~í 4P4~
~Á~CL~ ~t‘3WČ‘)W fl~~geg~‘yto& ‚e~ĺsř-‘~
QP‘~C~/~~ stu~\&~ řo~ H~ HC~U\.tW ~ 3 SLQ~

~iic‘1‘ ~CW~ĺdto~iA — :~— ~LieC

$~zLoci -

2M‘JQ t‘W‘M~c ‚ %iW‘ ~2, ~34QA~ S~/4~&. iM‘tkž~t

~~ ?~L~ ĺ5~!WL~ĺ
ft ti‘ M

&~

;j~i~r ~&cL
~ kC~ ~ jt7 p~(

~ ~ JLLIIČCLC
tlfl«k k‘c23~cc3Q JOb Ak4‘IIOWCOČ) «1~/pi, Á

‘(J



Nesouhlasím se zrušením autobusu č. 112 do Podhoří

—

Jméno a přĺjmení Bydliště Podpis

&r/kova~‘ Ylasío~ ~oL,íLzvr“Lou lcqLD r~-r~ Ve&0-~-‘J
IL‘LLrrmL c—‘ t ~s‘1.~-ň, ~t~;
b2sĺ2,iaY.4 Pe‘~e . z%“HtIůY~cu zS —« -

%‘,4d?~~ atrot,ĺ€ť — — ti —

JA4 /c‘gl“tÁj PŮ~‘ /‘,ft,~‘%,‘4‘, 22~ ‚°‚z
&4w‘ ~AVAJy~ ~ y —

Zawrw /l4-Ú‘,fiJŮ‘ĺť L
t79Z&šT‘J)~J‘ fikL‘, Pór‘ íI~w,t4L eq .4—:‘

IVA-MP hÁLA‘ f~o~ J. í1,tJ-j
a4~4~L~J —i‘-- /1
‘řt,ď)~ ~b‘ÁN~Ez_ .‘, ii ( ‚t-tc,

J4vt 4~4‘it,M / —1/—- A ~
‚4ty7?ĺv/h !J~‘9?L,, i2‘—

/~%i1řviíůYf (1%‘

Y4ko~t8t Pot‘~,t‘9 7‘tOJ~k‘9‘ ‘1‘t2/2r %W7t~L
Ib‘L4ĺ‘( ?ojw?4ů1~- tXoJfť‘y‘-7~-2/ťC /~~«
~“~‘~‚-~ HČ,o~‘J1‘r ~O\JJT~iJ2fl‘ ~(‘(~2~
Ya~ c — —

ToM (‚

1~Vbt1ŘLÄ‘~kCOU~ L

t~3t~‘ ~ N&~ -Ĺ~47
!leíe‘,3 W‘2o‘.ťs‘ -kf

7S/‘ý7;7 kc~s4t - ~zťtJo-~ ľ

Hc~+‘n k0J~dk -\~

4‘.~7Wi ‚%- 7?oŮĺhLrJ4 ~
/~~“Pďtc‘znq Ľ 7Zo~aq ~sořy‘~-,v,z
)~ecpR ‚?Ý~ToVP‘ (J CQc~7 Cflď

s~



Nesouhlasím se zrušením autobusu č 112 do Podhoří

Jméno a příjmení Bydliště Podpis
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