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Sledujte, prosím, výlukový jízdní řád.

od 2. července 2018 (pondělí)  

Výluka Hradištko - II. etapa - III. etapa
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Uzavírka - oprava komunikace.

Zastávka „Hradištko, Brunšov”
je přesunuta.
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Mapový podklad: mapy.cz

Dopravci PIDZakresleny pouze linky BUS dotčené výlukou.
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Zastávka „Hradištko, Rajchardov”
je zrušena.
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Pouze vybrané spoje.

338 390 437 440

do 7. října 2018 (neděle)

Vážení cestující,
z důvodu výstavby kanalizace a opravy povrchu komunikace 
v Hradištku bude od zahájení provozu dne 2.7. (pondělí) do 
ukončení provozu dne 7.10.2018 (neděle) uzavřena silnice II/106. 

Linky PID 338 a 437 budou ukončeny ve Štěchovicích. 

Linka 438 bude ukončena v zastávce „Hradištko,Zámek“. 

Jako náhradní doprava bude zavedena linka PID 748 v trase 
Hradištko,Pikovice,Most – Hradištko,U Rybníčku – Štěchovice. 
Přestupy mezi linkami 338, 437 a linkou 748 budou realizovány 
v  zast .  „Š těchov ice“ ,  mez i  l inkou  438  a  748  v  zast . 
„Hradištko,U Rybníčku“. Vybrané spoje linky 748 budou navazovat 
v zast. „Hradištko,Pikovice,Most“ na vlaky linky S8 ve směru do/od 
Prahy. Vzhledem k charakteru objízdné trasy bude na linku 748 
nasazeno vozidlo o kapacitě cca 60 osob.
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Zast. „Hradištko,Brunšov“ bude přemístěna o cca 200 m ve směru 
Štěchovice. Zast. „Hradištko,Rajchardov“ bude zrušena. Zast. 
„Hradištko,U Rybníčku“ ve směru Krňany (naproti rybníku) bude 
přemístěna o cca 150 m ve směru Krňany a bude sloužit také pro 
směr Štěchovice, stávající zast. ve směru Štěchovice (u rybníka) 
bude sloužit pro směr k zámku a do Pikovic.
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