Od:
Odesláno:

22. června 2015 10:45

Komu:

ROPID SEK

Kopie:
Předmět:

RE: 03753/15 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
V Praze dne 22. 6. 2015

Vážená paní c••••••
děkujeme Vám za e-mail z 8.6.2015 ve 13:02 hod. z adresy ••••••• 1e podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s údaji:

žádáte o následující informace k Vašim následujícím otázkám:

Vaše otázka: 1) "kdo schválil ROPidu zavedení opatření -Integraci příměstských autobusů a jejich
ukončení na Ládví? Měl ROPID souhlas MČ Prahy 8 nebo ho nepotřebuje?"
Odpověď ROPID:
Dopravní opatření schválila Rada hl. m. Prahy a Rada Středočeského kraje. Pro zpracovávání dopravního
opatření ROPID nepotřebuje souhlas městských částí.
Vaše otázka: 2) "Jaká je frekvence autobusů PlO v oblasti zastávky d'áblický hřbitov mezi 6,00 8,00 hod. v obou směrech?"
Odpověď ROPID:
Dle veřejných jízdních řádů proj íždí ve Vámi vytipované lokalitě a čase v pracovní dny:
Linka PID 103: 14 spojů směr Dáblice, 16 spojů směr Ládví
Linka PID 348: 8 spojů směr Neratovice, 14 spojů směr Ládví
Linka PID 349: 6 spojů směr Mělník, 9 spojů směr Ládví
Linka PID 368: 4 spoje směr Předboj, 9 spojů směr Ládví
Linka PID 369: 4 spoje směr Mělník, 5 spojů směr Ládví
Vaše otázka: 3) "Kdo legalizoval zastávková místa dálkové dopravy na Ládví a s jakým datem?"
Odpověď ROPID:
Za tuto agendu je zodpovědný Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, podrobnosti rozhodnutí
nejsou organizaci ROPID známé.
Vaše otázka: 4) "Kdo legalizoval zastávková místa PlO na Střelničné u metra Ládví a s jakým
datem?"
Odpověď ROPID:
Za tuto agendu je zodpovědný Odbor dopravních agend Magistrát
nejsou organizaci ROPID známé.
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Vaše otázka: 5) "Jaká je v tomto úloha TSK?"
Odpověď ROPIO:
TSK je majitelem příslušných označníků zastávek dle rozhodnutí Odboru dopravních agend Magistrátu hl.
m. Prahy.
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Vaše otázka: 6) "Proč nejsou ukončeny linky 349 a 369, které neposkytují obslužnost MČ P 8 na
terminálu Letňany?"
Odpověď ROPID:
Předmětem činnosti ROPID je vytváření regionálního integrovaného systému přepravy osob. Tyto linky by
mohly být ukončeny v Letňanech, avšak umělé vytváření tzv. "rozdělených nástupů" je proti smyslu
integrovaného dopravního systému. Opatření by mělo negativní dopady zejména na samotné cestující- a
to včetně cestujících z příslušné části Prahy 8, Prahy- Ďáblic a Prahy Březiněvsi a dále by se to negativně
odrazilo na ekonomice provozu - docházelo by k zbytečným manipulačním jízdám u vozů, které operují
zároveň na více linkách. Na další podrobnosti odkazuji na vysvětlení v předchozí e-mailové korespondenci
s Vámi.
Vaše otázka: 7) "Jak je možné, že linky 348 a 368 jsou tak nespolehlivé, na zastávce Ďáblický
hřbitov někdy nezastaví, jsou opakovaně několik desítek minut zpožděné"
Odpověď ROPID:
Vámi zmíněná zastávka je charakteru na znamení. Povinností dopravce je zastávku obsluhovat v případě,
že na zastávce nachází cestující anebo pokud cestující ve vozidle dá řidiči znamení k zastavení. Pokud
některý spoj, který má v zastávce Ďáblický hřbitov dle výše uvedeného návodu zastavit, nezastaví,
prosíme o jeho určení (např. čas odjezdu, číslo vozu, nebo číslo pořadí) a poté nahlášení organizaci
ROPID- mailem či pomocí internetového formuláře na www.ropid.cz. Na základě tohoto oznámení a po
prověření bude příslušný dopravce za nezastavení pokutován.
Od 13. 6. 2015 došlo k dalším úpravám jízdních dob tak, aby odpovídaly současnému provozu na
pozemních komunikacích. Většina zpoždění je v současné době způsobována např. nehodami nebo
sníženou kapacitou komunikací kvůli opravám silnic. To jsou příčiny, které lze ovlivnit jen velmi těžko.
Jak Vám kolega Jareš avizoval, nabízíme Vám v případě dalších dotazů osobní setkání. Kolega Jareš se
Vám ozve s návrhy termínů.
Se srdečným pozdravem

odbor projektování- vedouct oddělení koncepce rozvoje
te
e-

====-

ROP ID
Rytífská 1 0/406 1 11 O 00 Praha 1
tel.: +420 224 234 737; fax: +420 224 229 423
e-mail: ropid@ropid.cz Web: www .ropid.cz
Zajímají Vás aktuální informace o provozu Pražské integrované dopravy? Pfidejte si nás na
www .facebook .com/prazskatnlegrovanadoprava

From: ROPID SEK
Sent: M onday, June 08,

2015 2:17PM

To: _.
Subject:

žádost dle zákona č.

________
FW:

03753/15

106/1999Sb.

From: ...................... ...........
1:02PM

Sent: Monday, June 08, 2 015
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