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Charakter zastávek ..Ke Smrcine" a ..Ve Vilkách"

Vážený pane starosto,
k Vašemu dopisu, který nám byl dorucen dne 8.3.2007, sdeluji následující.
Rozšírení poctu autobusových zastávek s charakterem "na znamení" od 4.3.2007 je realizováno
na základe vyhodnocení provozu a prepravních pruzkumu. Duvodem zmeny je zlepšení plynulosti
provozu, která má pozitivní vliv na životní prostredí (emise, hluk), komfort pro cestující a úsporu
pohonných hmot.
Ke zmene charakteru Vámi zmínených zastávek uvádím, že dle provedených prepravních
pruzkumu bylo za celý pracovní den bez obratu cestujících (tzn. výstupu a nástupu) v zastávce
"Ke Smrcine" 38 % spoju a v zastávce "Ve Vilkách" 45 %. Pozitiva vzniklá nezastavením takového
pomeru spoju považujeme s ohledem na charakter komunikace i zástavby za významná
i z lokálního hlediska.
Informovanost cestujících byla zajištována predevším Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.
jak v rovine obecné (letáky, informacní panely v metru, informace médiím, internet), tak
na dotcených zastávk.ách (konkrétní letáky na oznacnících zastávek, hlášení ve vozidlech,
informace na jízdních rádech). Dále byl pro minimalizaci vlivu zmeny pro cestující s platností
od 1.3.2007 vydán vnitrní pokyn platný pro všechny dopravce PID, dle kterého je ridic povinen
zastavit v zastávce s charakterem "na znamení" pokud:

- se nachází

v prostoru zastávky jedna nebo více osob,

- cestující v autobuse dal stisknutím tlacítka "Znamení k ridici" návest "Zastavte",

- v prostoruzastávkyodbavujejiný autobuscestující,
- v autobuse není funkcní hlásic názvu zastávek.

.

Ridic musí vjíždet do zastávky takovou rychlostí, aby v prípade potreby zastavil plynule
provozním brždením. Dle již dríve platných vnitrních predpisu mohou v jedné zastávce odbavovat
nejvýše dva autobusy (tzn. prípadné tretí ci další vozidlo odbavuje až po odjezdu predchozích).
V této souvislosti

si dovoluji

upozornit,

že obdobný

režim je bežne

užíván v dopravne

rozvinutých evropských zemích na všech zastávkách - pro výstup je využíváno poptávkové tlacítko
pro otevrení dverí (v Praze známé predevším z tramvají ci metra), pro nástup postacuje prítomnost
cestujících na zastávce.
K umístení signalizacních zarízení ve vozidlech linek C.363 a 385 uvádím, že žádost o výstup je
možné sdelit ústne ridici pri nástupu, príp. je možno požádat spolucestující o zadání signálu (tento
postup byl užíván v zastávce "Formanská" i pred 4.3.2007). Dopravce pri obmene vozového parku
sleduje radu hledisek, jedním z nich je i dosažitelnost signalizacních zarízení pro všechny
kategorie cestujících.

Tel.: 234704590
Fax: 224 229 423

ICO: 60437359

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

Záverem sdeluji, že zmena bude sledována ze všech hledisek a v rámci vyhodnoceni budou
prípadne provedeny nutné úpravy.
Doufám, že výše uvedené skutecnosti prijmete s pochopením.
S pozdravem
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