
Úřad městské části Praha 13 
Výbor pro dopravu a bezpečnost
Sluneční náměstí  2580/13
158 00 Praha 5

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:
Jméno a přijmení:
Datum narození:
Adresa trv. pobytu:
Adresa doručovací:
Emai:
Telefon:
datová schránka:

Vážení,
v posledním čísle časopisu Stop v článku Ing. Josefa Zobala jsem se dočetl, že MČ usiluje o změnu 
trasy linky autobusu 142 ulicí Karla Kryla, Švejcarovo náměstí a Raichlovu ulici. Ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) žádám tímto o sdělení bližších 
informací o tomto záměru / projektu.

Prosím vemte na vědomí, že mé následující dotazy směřují primárně ke zjištění toho, jaký vliv
budou mít změny na kvalitu života mé rodiny jakožto i mých sousedů. Nejde mi proto o 
podrobné plány a detaily jako spíše o podstatné změny našeho okolí. Proto tam kde je to z 
Vaší strany jednodužší řešení souhlasím s tím, že odpověď může být formulována volnou 
slovní formou namísto dohledání podrobné dokumentace.

Ve smyslu zákona požaduji, pokud je to technicky možné, poskytnutí informací v elektronické 
formě prostřednictvím datové schránky. V případě, že MČ již zveřejnila nebo na základě mého 
podnětu zveřejní informace na internetu, souhlasím, aby mi namísto informace samotné byl 
sdělen odkaz na zveřejněnou informaci ve smyslu §6 zákona. Pakliže není možné poskytnutí 
části informací v elektronické formě je možné mi je zaslat na doručovací adresu uvedenou výše 
nebo se mohu po dohodě zastavit na úřadu MČ.

Upřesnění dotazu:
Zejména mám zájem o tyto informace:

1. Informace, zda zmíněné změny jsou nebo budou předmětem nějakého řízení případně jakým
způsobem lze do tohoto řízení připojit připomínky.

2. Plánované stavební a jiné úpravy ve zmíněné lokalitě Karla Kryla – Švejcarovo náměstí – 
Raichlova ulice. Pakliže ještě neexistuje plán pak aktuálně uvažované varianty. Zejména se 
mi jedná o zřízení autobusových zastávek, úpravu / zrušení zpomalovacích bloků, zrušení 
parkovacích míst případně zřízení nových parkovacích míst jinde, změna vyhrazených 
parkovacích míst (invalidé apod.), zrušení / zásah do stávající zeleně – zejména kácení 
stromů ale i zrušení zatravněné plochy.

3. Plánované změny dopravního značení ve zmíněné lokalitě. Pakliže ještě neexistuje plán pak 
aktuálně uvažované varianty. Zejména se jedná o zrušení zóny 30 km/h, změna přednosti v 
jízdě případně změny zákazu parkování.

4. Plánují se / uvažuje se o nějakých úpravách ke snížení zátěže na životní prostředí (hluk, 
prach)?



5. Uvažuje se o zřízení i jiného spoje v dané lokalitě?
6. Dle jízdního řádu autobusu č. 142 tento jezdí s frekvencí 5-10 minut (v obou směrech) a to 

až do cca 1h v noci a znovu opět od cca 5h ráno. Podle Vašeho plánu / úvah bude tento 
autobus projíždět zmíněnou lokalitou se stejnou četností nebo se uvažuje o tom, že by 
projížděl zmíněnou lokalitou jen občas?

7. Disponuje MČ nějakou studií nebo plánuje pořízení studie vlivu na životní prostředí v dané 
lokalitě (zejména hlučnost, prašnost)? Případně prosím o poskytnutí této studie.

8. Na základě jakého podnětu nebo studie začala MČ uvažovat o této změně? Disponuje MČ 
nějakou studií nebo plánuje pořízení studie jaký je zájem o uvažovanou změnu trasy resp. 
jaký je odpor občanů proti této variantě? Případně prosím o poskytnutí této studie.

9. Pakliže MČ nedisponuje některou z uvedných informací ale je jí známo, že jimi disponuje 
jiný subjekt, se kterým MČ spolupracuje (např. ROPID), prosím o poskytnutí informace, na 
koho se obrátit.

Beru na vědomí ceník za vyhledání a poskytnutí informace uvedený na adrese 
http://p13old.publix.cz/Mestska-cast/Povinne-informace/Uhrady-za-poskytovani-informaci a 
souhlasím s ním.

S pozdravem

http://p13old.publix.cz/Mestska-cast/Povinne-informace/Uhrady-za-poskytovani-informaci


Městská část Praha 13
Úřad městské části

Odbor dopravy

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
 P13-13142/2016/Dr RNDr. V. Dragan/235 012 277 18. 3. 2016

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane ,

na základě Vaší žádosti  podané dne 7. 3. 2016 uvádíme, že informace, které požadujete, se týkají 
především organizace ROPID. Požádali jsme proto o vyjádření Ing. Martina Šubrta, zástupce ředitele 
pro  dopravu  Regionálního  organizátora  Pražské  integrované  dopravy,  se  sídlem Rytířská  406/10, 
Praha 1 a jeho vyjádření Vám následně předkládáme.

Organizace  ROPID  připravila  návrh  dopravní  obsluhy  ulice  Karla  Kryla  na  základě  trvalého 
přetěžování  autobusových linek  projíždějících  zastávkou Raichlova.  Linky 179,  301 a  352 slouží 
primárně pro obsluhu MČ Praha-Řeporyje a obcí ve Středočeském kraji pro návoz ke stanici metra 
Luka. V posledních několika letech podél trasy těchto linek vyrostla masivní bytová zástavba, která 
vygenerovala řadu nových cestujících. Přetěžování spojů nastává především v zastávce Raichlova, kde 
přibyli  cestující  z  lokality  podél  ulic  Raichlova,  Karla  Kryla  a  Švejcarova  náměstí.  Rozpočet  na 
provoz linek PID na území města je daný, tj. organizátor nemůže zajistit prosté posílení spojů linek 
179,  301 a  352 už  např.  z  Řeporyjského  náměstí,  neboť náklady na  takové  posílení  by přesáhly 
několik milionů korun ročně. Současně kapacita obratiště v Řeporyjích pro takový počet spojů není 
dostatečná.    

Vzhledem k četným stížnostem od řady cestujících a Městské části Prahy 13 právě na přeplněnost  
linek 179, 301 a 352 iniciovala organizace ROPID společnou schůzku, které se zúčastnili zástupci obcí 
Ořech, Zbuzany, Chýnice a městských částí Praha-Řeporyje a Praha 13. Na této schůzce byla ze strany 
ROPIDu předložena možnost řešení této situace odklonem linky 142 mezi zastávkami Amforová a  
Velká Ohrada ulicemi Raichlova a Karla Kryla. Linka 142 má na své cestě z Velké Ohrady k metru 
Luka kapacitní rezervy a její trasa prostorem Velké Ohrady je poměrně složitá, tj. tento návrh by mohl 
pomoci provoz linky zefektivnit, její trasu zpřehlednit a současně při nenavýšení celkových nákladů na 
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provoz PID přispět ke zlepšení dopravní obsluhy oblasti jižně od zastávky Raichlova. Cestující z této  
lokality by využívali nových zastávek v blízkosti Švejcarova náměstí, čímž by došlo k odlehčení tlaku 
na přeplňování ostatních linek v zastávce Raichlova. Změna trasy linky 142 může místním obyvatelům 
nabídnout také nové přímé autobusové spojení do Nových Butovic, Stodůlek, Veleslavína a Ruzyně. 

K Vašim jednotlivým bodům sdělujeme:

1. Předložený návrh změny trasy linky 142 je zatím ideovým záměrem, který vznikl v souvislosti se  
situací, kdy nová výstavba jižně od zastávky Raichlova přitížila linkám určeným jiným cestujícím,  
developer se nijak na zajištění lepší obsluhy s využitím hromadné dopravy nepodílí, tudíž je v rámci  
rozpočtu hl.  m. Prahy třeba hledat jiné možnosti  řešení.  Pokud bude záměr dále rozvíjen, jakékoli 
stavební  úpravy  související  s  realizací  zastávek  v  okolí  Švejcarova  náměstí  budou  předloženy 
veřejnosti  k  vyjádření.  Pokud  bude  převažovat  nesouhlas  s  ideovým  záměrem,  obsluha  oblasti  
hromadnou nebude hl. m. Prahou dále řešena.  

2.  Ideový návrh zatím pracuje s  možnostmi  vzniku obousměrné zastávky Švejcarovo náměstí.  Ve 
směru Velká Ohrada před domem Raichlova 2644/1 s možností vytvořit zastávku náhradou za dvě 
parkovací  místa a při  přesunu jednoho stromu do zeleného pásu jižně od předmětného domu.  Ve 
směru Luka je zastávka uvažována v ulici Karla Kryla u chodníku jižně od domu Raichlova 2659/10 
před příjezdem na Švejcarovo náměstí. Stavební úpravy by se týkaly pouze zastávky ve směru Velká  
Ohrada. Jiné úpravy v oblasti zatím ani v ideové rovině uvažovány nejsou.

3. Změny dopravního značení zatím nebyly uvažovány. Autobus z hlediska dopravního značení může 
projíždět  oblastí  i  v  současném režimu  dopravního  značení.  Případné  úpravy dopravního  značení 
budou závislé od přijetí či nepřijetí ideového záměru.

4. Související opatření zatím řešena nebyla, protože věc je nyní pouze v rovině námětu. Na linku 142 
by ale případně byly nasazovány výhradně nové autobusy SOR splňující emisní normu Euro 5 a Euro 
6.         

5. Neuvažuje.

6. Co se provozního konceptu týče, ulicí by dle záměru projížděly všechny spoje linky 142, která jezdí  
v intervalech 6 minut ráno, 15 minut dopoledne, 7-8 minut odpoledne a 20 minut večer.

7. Městské části je řešení nabídnuto ke zvážení, proto takovou studií zatím nedisponuje.

Body 8. a 9. Jsou zodpovězeny v úvodu tohoto mailu. Podnět vzešel ze strany organizace ROPID a  
souvisel se závažně se zhoršující situací s přeplňováním spojů v zastávce Raichlova.

Vážený pane , závěrem bych Vás chtěl informovat, že Vaše odmítavé stanovisko ke změně 
trasy linky 142 je totožné se stanoviskem, které poslalo tento týden na radnici MČ Praha 13 třináct 
SVJ bytových domů v dotčené oblasti.
Na  příští  týden  je  naplánováno  jednání  vedení  MČ  Praha  13  s vedením  ROPIDu,  kde  bude 
prodiskutováno  zamítavé  stanovisko  téměř  dvou  tisíc  občanů  (reprezentovaných  13  SVJ)  k 
navrhované změně trasy linky 142.

S pozdravem

RNDr. Vladimír Dragan, CSc.
vedoucí odboru dopravy MČ Praha 13
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