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číslo 109/2022 

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID 402 A 805 

V ÚSEKU ŠTIPOKLASY – ČERVENÉ JANOVICE

Na základě: Rozhodnutí MěÚ Kutná Hora MKH/053075/2022 a MKH/047626/2022 

Platnost: od zahájení provozu dne 11. dubna 2022 (pondělí) 
do ukončení provozu dne 17. června 2022 (pátek) 

Číslo licence: 100402, 240805 

Důvod: Úplná uzavírka komunikace II/339 v úseku Štipoklasy – Zdeslavice 

Investor: KSÚS 

Žadatel: Silnice Čáslav – Holding a.s., Chotusická 1121, 286 22, Čáslav 

Zpravoval: Ing. Marek Cymorek (725 940 057) 

Zpracováno: 6. 4. 2022 

1) VEDENÍ TRASY 
Směr Čáslav/Kutná Hora: 
 

Linka 402 bude vedena ze zastávky „Štipoklasy“ po II/126 – vlevo II/126 – vpravo III/0172 – vpravo II/339 do zastávky „Červené 
Janovice“ a dále po své pravidelné trase.  
 

Linka 805 bude vedena ze zastávky „Štipoklasy“ po II/126 – vlevo II/126 – vpravo III/0172 do zastávky Opatovice I a jízda zpět 
po III/0172 a dále po své pravidelné trase. 

 
Vybrané spoje linky 805 budou ze zastávky „Opatovice I“ vedeny do Červených Janovic – vpravo II/339 – vpravo AO – 
vlevo II/339 – vlevo III/0172 a dále po své pravidelné trase. 
 

 

Směr Zruč nad Sázavou/Praha: 
Linka 402 bude vedena ze zastávky „Červené Janovice“ vlevo II/339 – vlevo III/0172 – vlevo II/126 – vpravo II/126 a dále po 

své pravidelné trase.  
 
Linka 805 bude vedena ze zastávky „Černíny,Bahno“ po II/126 – vlevo II/126 – vpravo III/0172 do zastávky Opatovice I a jízda 
zpět po III/0172 a dále po své pravidelné trase. 
 

2) ZASTÁVKY 

Zřizuje se: 
„Radim„Černíny“   – obousměrně v místech bývalé zastávky pro linku 805 
„Černíny,Zavadilka“  – obousměrně v místech bývalé zastávky pro linku 805 

 

Ruší se: 
„Černíny, Zdeslavice, rozc.“  – obousměrně bez náhrady pro obě linky 
„Červené Janovice, Katlov“  – obousměrně bez náhrady pro obě linky 

 

Přemisťuje se: 
„Černíny, Bahno“    – do prostor zálivů bývalých zastávek na komunikaci II/126 (po dobu trvání DO 115/22) 

 

3) PROVOZNÍ PARAMETRY 
– zapracováno do databáze JŘ:    ANO 
– změna pro hlásiče:           NE 
– nutný vývěs JŘ: ANO (dle dispozic) 
– změna dat pro palubní PC: ANO 
– vývěs informačních vývěsek: ANO (dle dispozic) 

4) OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM  
– změna v umístění označníků: ANO 
– změna zastávkového infosystému: ANO 
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5) OSTATNÍ 
Z důvodu prodloužení jízdních dob a oběhů vozidel bude vytvořen výlukový jízdní řád také linky PID 422. 

6) SCHÉMA 

 

Vlastimil Janoušek 
vedoucí oddělení plánování dopravy 

Dotčení dopravci: ARRIVA autobusy a.s. 
 ARRIVA City s.r.o. 
 


