Změny linek PID v souvislosti se spuštěním metra do Motola
Od 6. dubna 2015 bude trasa metra A prodloužena ze stanice Dejvická do nové stanice
Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Zprovoznění této trasy
metra vyvolá úpravu návazných linek tramvají a autobusů, zejména v západní části Prahy;
změny se tedy nevyhnou ani MČ Praha - Zličín.
ROPID začal projednávat navržené změny s jednotlivými městskými částmi. Těm byl
předložen pracovní materiál s návrhem změn, od kterého se očekává, že se po jednáních
může změnit. Změnit se může jak vedení linek, tak i jejich číslování.
Návrh změn linek pražské hromadné dopravy uveřejnil ROPID na
http://www.ropid.cz/tiskove-informace/navrh-zmen-linkoveho-vedeni-pid-k-otevreni-metra-ado-motola__s193x2823.html.
Z návrhu je patrné následující:
Linka č.100 (Zličín – Letiště) a č. 257 (Zličín – Sobín) by zůstávají beze změny. Zásadní
navržená změna se týká linky č. 264 a 164. Tyto linky by měly obě být zrušeny a nahrazeny
jinými. V obou případech se však jedná o nahrazení úseků těchto linek několika jinými
linkami. Např. linka č. 264 by měla být nahrazena jednak linkou č. 180, která zůstává
v úseku Sídliště Řepy – Zličín beze změny (do Zličína budou vedeny všechny její spoje posílení provozu v pracovní dny dopoledne), a dále v úseku Sídliště Řepy - Bílá Hora by měla
být nahrazena prodlouženou linkou 108. V tomto případě by došlo k tomu, že by naši
občané museli například při cestě na Úřad MČ Praha 17, nebo děti při cestě do školy v
Řepích, přestupovat. To je pro MČ Praha – Zličín nepřijatelné a je s podivem, že takové
řešení ROPID předkládá, neboť podobné návrhy byly v minulosti zásadně již odmítány.
Obdobně je tomu u linky č. 164 obsluhující část Zličína ve směru od metra k ul. Jeremiášova
a dále k Mototechně.
Zajímavou změnu přináší prodloužení linky PID č. 380, která jezdí z Berouna do Zličína k
metru, a nyní by měla pokračovat ze zastávky Zličín přes Lidečskou, Bílý Beránek a
Nemocnici Motol do zastávky Vypich.
Přesto, že se informace o navrhovaných změnách již dostaly do médií, bude ROPID s MČ
Praha – Zličín o nich jednat až v příštím týdnu. MČ bude usilovat o to, aby nově zavedené
linky plně nahradily stávající bez toho, aby došlo ke zhoršení podmínek pro naše cestující
občany.
Občané mohou své připomínky zasílat na umc@mczlicin.cz a přímo na ROPID, a to
prostřednictvím formuláře na podněty http://www.ropid.cz/form.php.

