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Podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - využití komunikace Hartenberská
v Praze 20 linkami PID
Vážená paní doktorko,
na základě Vašeho dopisu ze dne 11.9.2017 Vám zasílám požadované informace, které se týkají využití komunikace
Hartenberská v Praze 20 linkami Pražské integrované dopravy.
Pravidelný provoz linky Pražské integrované dopravy byl v ulici Hartenberská zahájen dne 12. 12. 2010, kdy zde byla
zavedena tehdejší autobusová linka PID číslo 296. Tato linka byla součástí celoměstského projektu na zajištění dopravní
obsluhy zdravotnických zařízení, která byla vytipována na základě jejich významu či jejich nedostatečné dopravní
dostupnosti. Kromě výše uvedeného měly rovněž tyto linky zajišťovat přímá spojení s nízkou přepravní poptávkou.
Projekt tedy pro tento účel počítal se zavedením několika autobusových linek, jejichž základním provozními paramenty
byly celodenní interval 30 minut a nasazení vozidel s kratší délkou a nižší kapacitou oproti standardním autobusům. Pro
tento typ dopravního prostředku je užíván pojem „midibus“.
Linka PID 296 od svého počátku zajišťovala výše uvedené přepravní vazby ve východní části Prahy od Jižního Města
přes Petrovice, Hostivař, Štěrboholy, Dolní Počernice, Černý Most až po Horní Počernice. Jedním z jejích mnoha úkolů
bylo také prostřednictvím zastávky s názvem „Slatiňanská“, která je lokalizována ve vztahu k Hartenberské v souběžné
komunikaci Stoliňská, zajistit dopravní obsluhu zdravotnického zařízení LRS Chvaly (Léčebné a rehabilitační středisko
Chvaly propojené s domovem pro seniory). V průběhu následujících let došlo na uvedené lince k několika změnám
zejména v její jižní a významnější části trasy (Hostivař), včetně změny jejího označení z čísla 296 na nynější 224. Na její
provoz v Hartenberské ulici a obsluhu LRS Chvaly však neměly zásadní dopad.
Nyní připojuji Vámi požadované informace o provozu linky Pražské integrované dopravy v ulici Hartenberská v Praze 20
v oblasti předmětných pozemků uvedených ve Vaší žádosti.
Linka PID: 224
Typ vozidla: midibus (kapacita cca 30-40 osob)
Interval: celotýdenně 30 minut (od cca 5:30-23:30)

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 10, Praha 1, 110 00

E-mail: ropid@ropid.cz
Web: www.ropid.cz

Tel.: 234 704 511
Fax: 224 229 423

Počet spojů v pracovní den v obou směrech dohromady: 74
Počet spojů v sobotu v obou směrech dohromady: 74
Počet spojů v neděli v obou směrech dohromady: 74
Počet přepravených osob v obou směrech za 1 pracovní den: 1311
Počet přepravených osob v obou směrech za 1 sobotu: 843
Počet přepravených osob v obou směrech za 1 neděli: 581

Údaje o počtech přepravených osob vycházejí z přepravních průzkumů, které byly naší organizací provedeny pro
pracovní den v dubnu roku 2016, pro sobotu a neděli v září 2011. Jde o počet cestujících v maximálním profilu úseku
zastávek Obchodní centrum Černý Most - Slatiňanská.
Z hlediska důležitosti využití komunikace Hartenberská pro potřeby obyvatel Horních Počernic jakožto uživatelů systému
Pražské integrované dopravy jde spíše o doplňkové spojení ve vztahu k oblasti Černého Mostu, neboť hlavní přepravní
vztah Horní Počernice - Černý Most je veden po komunikaci Náchodská.
Věřím, že Vám uvedené informace poskytnou základní přehled o provozu Pražské integrované dopravy v ulici
Hartenberská.
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