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Unhošť

Vyjádření k DIO – uzavírka přejezdů P2254, P2255, P2256, P2257, P2261, P2262
Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) souhlasí s realizací výše uvedené akce (a s tím spojenými
dopravními omezeními) za následujících podmínek:

TERMÍN
Přejezd

Termín

Dotčené linky

P2254 (Libochovičky – Kováry)

14. 6. 2021 – 18. 6. 2021

323

P2255 (Kováry)

14. 6. 2021 – 18. 6. 2021

-

P2256 (Kováry)

10. 6. 2021 – 12. 6. 2021

-

P2257 (Zákolany – Koleč)

21. 6. 2021 – 25. 6. 2021

323, 456

P2261 (Třebusice – Slatina)

21. 6. 2021 – 25. 6. 2021

623

P2262 (Třebusice – Zvoleněves)

14. 6. 2021 – 18. 6. 2021

623

P2254 (Libochovičky – Kováry)
OBJÍZDNÁ TRASA linky 323
směr Koleč:
do zastávky „Libochovičky“ po své trase – přímo III/00721 – vlevo III/00719 – vpravo III/10145 do obce
Stehelčeves – přímo II/101 a poté vpravo – průjezd obcí Dřetovice – přímo II/101 do zastávky „Zákolany,
Kováry“ a dále po své trase
směr Praha:
do zastávky „Zákolany, Kováry“ po své trase – přímo II/101 – průjezd obcí Dřetovice – přímo II/101 do obce
Stehelčeves a poté vlevo – přímo III/10145 – vlevo III/00719 do obce Libochovičky – vpravo III/00721 do
zastávky „Libochovičky“ a dále po své trase

ZMĚNY ZASTÁVEK
Ruší se:
„Zákolany, Kováry, žel. zast.“ – obousměrně pro linku 323
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P2257 (Zákolany – Koleč)
OBJÍZDNÁ TRASA linky 323
směr Koleč:
do zastávky „Zákolany“ po své trase – výstup (linka nejede do Kolče)
směr Praha:
nástup v zastávce „Zákolany“ a dále po své trase (linka nezačíná v Kolči)
OBJÍZDNÁ TRASA linky 456
směr Libčice n. Vlt.:
do zastávky „Zákolany, Rozcestí Blevice“ po své trase – výstup; nástup v zastávce „Zákolany“ a dále po své
trase (linka je rozdělena na dvě části)
směr Slaný:
do zastávky „Zákolany“ po své trase – výstup; nástup v zastávce „Zákolany, Rozcestí Blevice“ a dále po své
trase (linka je rozdělena na dvě části)

ZMĚNY ZASTÁVEK
Ruší se:
„Zákolany, Rozcestí Blevice“ – obousměrně pro linku 323
„Koleč, U Trafiky“ – obousměrně pro linku 323
„Koleč, Zámek“ – obousměrně pro linku 323

P2261 (Třebusice – Slatina)
OBJÍZDNÁ TRASA linky 623 (týká se jen vybraných spojů jedoucích přes Slatinu)
směr Velvary:
do zastávky „Třebusice, křiž.“ po své trase – přímo III/10142 do obce Zvoleněves – vpravo III/24024 – přímo
III/4023 – vlevo III/24022 do obce Slatina – za zastávkou otočení zpět do III/24022 – vpravo III/24023 – přímo
III/24024 do obce Zvoleněves – vpravo III/10142 do zastávky „Zvoleněves“ a dále po své trase
směr Kladno:
do zastávky „Zvoleněves“ po své trase – přímo III/10142 – vlevo III/24024 – přímo III/4023 – vlevo III/24022
do obce Slatina – za zastávkou otočení zpět do III/24022 – vpravo III/24023 – přímo III/24024 do obce
Zvoleněves – vlevo III/10142 do obce Třebusice do zastávky „Třebusice, křiž.“ a dále po své trase

ZMĚNY ZASTÁVEK
Beze změny.
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P2261 (Třebusice – Zvoleněves)
OBJÍZDNÁ TRASA linky 623 (týká se jen spojů nejedoucích přes Slatinu)
směr Velvary:
do zastávky „Třebusice, křiž.“ po své trase – přímo III/10142 – vpravo III/24023 (kolem Slatiny) – přímo
III/24024 do obce Zvoleněves – vpravo III/10142 do zastávky „Zvoleněves“ a dále po své trase
směr Kladno:
do zastávky „Zvoleněves“ po své trase – přímo III/10142 – vlevo III/24024 – přímo III/4023 (kolem Slatiny) –
vlevo III/10142 do obce Třebusice do zastávky „Třebusice, křiž.“ a dále po své trase

ZMĚNY ZASTÁVEK
Beze změny.

ZÁVĚR
-

Požadujeme zachování bezpečné průjezdnosti všech uvedených objízdných tras autobusových
linek po celou dobu trvání tohoto dopravního opatření
V případě změny termínu nebo rozsahu uzavírky je nutné neprodleně informovat IDSK.

S pozdravem

Pavel Procházka v.r.
vedoucí oddělení plánování dopravy
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