od 1. září 2018 (sobota)
do odvolání (předpoklad 21.10.2018)

dočasná změna

Uzavírka silnice II/603 - oprava mostů a povrchu komunikace
: směr Praha

337 339

Kamenice, Kult. dům

337*

337

Kamenice, Valnovka

Pouze vybrané spoje.

3379
33

Spoje linky 337 do Pyšel a zpět budou ze zastávky „Kamenice,
Kult.dům” vedeny objízdnou trasou komunikacemi II/107
a III/6032. V rámci zachování obsluhy místní části Kamenice,
Ládví jsou na lince 337 zavedeny krátké spoje v úseku
„Kamenice,Kult.dům” až „Kamenice, Kuklík”. Zastávka
„Kamenice, Kuklík” je přemístěna do jedné společné zastávky
v ulici Benešovská cca 350 m od stávajících zastávek ve směru
Ládví. Zastávka „Řehenice, Babice” ve směru Pyšely je
přemístěna k provizornímu nástupišti v rozšířeném prostoru
u č.p.11 cca 450 m dále ve směru jízdy. Zastávka „Řehenice,
Babice” ve směru Kamenice je přemístěna ke stávajícímu
chodníku v prostoru křižovatky před č.p.21 cca 200 m proti
směru jízdy.

Zastávka „Kamenice, Kuklík”
je přemístěna.
Kamenice, Ládví

337*
Kamenice, Kuklík

Uzavírka - oprava mostů a povrchu komunikace.
Zastávka „Řehenice, Babice”
je přemístěna.

33739
3

339
Řehenice,

Pouze vybrané spoje.

7

337
339*

Řehenice, Dařbože

Týnec nad Sázavou, Čakovice

; směr Týnec nad Sázavou

Sledujte, prosím, výlukový jízdní řád.

: směr Nespeky

337
339

Babice
33

Týnec nad Sázavou,
Čakovice, U Hřiště

Mapový podklad: mapy.cz

Vážení cestující,
z důvodu opravy mostů a povrchu komunikace II/603 v úseku
Kamenice,Ládví až Řehenice,Babice dochází ke změně trasy
a zastávek na linkách PID 337 a 339 a ke změně jízdního řádu na
lince PID 335 od 1.9.2018 do odvolání (předpoklad 21.10.2018).

Linka 339 bude v úseku „Kamenice, Kult.dům” až „Týnec nad
Sázavou” vedena objízdnou trasou po komunikaci II/107.
Vybrané spoje linky 339 budou zajíždět až do zastávky
„Řehenice, Babice”.
Zastávky „Kamenice, Valnovka”; „Kamenice, Ládví”
a „Kamenice, Kuklík” jsou pro linku 339 dočasně zrušeny.
Zastávka „Řehenice,Babice” je přemístěna do jedné společné
zastávky ke stávajícímu chodníku v prostoru křižovatky.
Dočasně zřízená zastávka „Týnec nad Sázavou, Čakovice,
U Hřiště” zůstává zachována.
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