Informace k uzavírce ul. Benešovská, sil. II/106 Hradištko
Vážení spoluobčané,
níže Vám přinášíme informace související s uzavírkou. Termín rekonstrukce silnice

II/106 v Hradištku, úsek mezi štěchovickým mostem Dr. Edvarda Beneše a
odbočením do ulice Šlemínská (odbočení bude možné), je stanoven na termín
18. března - 16. června 2019.
Pro to, abyste byli informováni o aktuálních informacích, doporučujeme přihlásit se
k odběru aktualit prostřednictvím e-mailové adresy na webových stránkách obce.
Rekonstrukce komunikace přinese mnohým z vás řadu komplikací, přesto děkujeme
za pochopení a pro jakékoliv dotazy či připomínky neváhejte kontaktovat
zaměstnance obce.
Hradištko, 8.3.2019

Radka Svobodová
starostka obce

AUTOBUSOVÉ LINKY
linka 338
Autobusové linky ve směru z Hradištko do Štěchovic budou ukončeny na Brunšově
v ul. Šlemínská, vedle sběrného dvora, kde bude jak výstupní, tak nástupní zastávka.
Mezi zastávkou na Brunšově a autobusovým nádražím ve Štěchovicích bude nutný
pěší přesun přes úsek stavby.
Náhradní spoje v trase Brunšov – Hradištko – Pikovice budou označeny jako běžná
linka 338.
Velmi důležitou roli v zachování dopravní obsluhy však bude hrát také linka 438, a to
především v mimošpičkových časech, včetně koncové zastávky v Pikovicích, kam
budou vedeny mimořádně zřízené spoje v mezičase, kdy Pikovice nebudou
obsluhovány linkou 338.

linka 437
Součástí jízdního řádu linky 437 jsou školní spoje, které budou přejíždět přes most
Dr. Edvarda Beneše a výstupní a nástupní zastávka bude před restaurací Rozmarná.
Zde si zhotovitel stavby zajistil zákaz parkování.

Vzhledem ke vzdálenosti pěšího přestupu z Brunšova do Štěchovic doporučujeme
využívat variantu cestování z/do Prahy pomocí vlaku. Ranní autobusové spoje
budou navazovat v Pikovicích na vlaky do Prahy a odpoledne opačně. V jízdním řádu
jsou barevně vyznačeny časy návazných spojů (tj. návaznost na vlak v Pikovicích a
školní BUS z/do Štěchovic).
Barevná verze jízdních řádů je k dispozici na stránkách obce www.hradistko.cz.
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linka 438
Na základě našeho požadavku upravil dopravce jízdní řád linky 438, která bude
navazovat v Netvořicích na přestup směřující do jihovýchodní části Prahy. Trasa je
časově delší, ale vhodná pro občany s omezeným pohybem.
Spojení z Hradištka do Prahy s přestupem v Netvořicích bude možné následovně:
Hradištko, U Rybníčku

Netvořice

Netvořice

Praha,
Budějovická

čas odjezdu linky 438

čas příjezdu linky
438

čas odjezdu linky 332

5:39

6:02

6:06

7:09

6:31

6:54

7:16

8:26

POZOR! (18. a 19.3. 6:39)

(18. a 19.3. 7:02)

7:22

7:45

8:31

09:41

9:38

10:01

10:31

11:41

2:38

13:01

13:06

14:11

14:34

14:57

15:33

16:29

Spojení z Prahy do Hradištka s přestupem v Netvořicích bude možné těmito způsoby:
Praha, Budějovická
čas odjezdu linky 332

Netvořice

Netvořice

čas příjezdu linky 332 čas odjezdu linky 438

Hradištko,
U Rybníčku

9:30

10:37

10:53

11:17

11:30

12:37

13:40

14:07

13:45

14:52

15:29

15:53

14:53

15:52

16:29

16:53

17:52

18:29

18:53

POZOR! Linka č. 362
16:53
POZOR! Linka č. 362
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PARKOVÁNÍ VOZIDEL A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Po dobu uzavírky bude upraveno dopravní značení. Respektujte, prosím, přenosné
dopravní značení, zejména pak zákazy zastavení/stání, jejichž nedodržení může
způsobit značné komplikace v dopravě.
V parkovacích plochách budou některá místa vyhrazena, např. pro vozidla pošty,
zákaznická místa.
Počet parkovacích míst je na obou stranách uzavírky omezený, proto prosíme o
respektování vyhrazených stání, ploch pro otáčení autobusu a využívání ploch
především pro krátkodobé parkování. Ti, kteří zvolí k cestě do Štěchovic kolo, mohou
využívat pro jejich odstavení stojany na kola u autobusového nádraží ve
Štěchovicích.

Parkování ve směru do Štěchovic – před uzávěrou
Prostor pro parkování vozidel je vymezen v ulici Šlemínská v blízkosti sběrného
dvora.

Parkování ve směru do Štěchovic – za uzávěrou
Provoz na mostě Dr. Edvarda Beneše nebude omezen. Parkování vozidel bude
možné v ulici K Přehradě, tzv. „pod skálou“.

Parkování Pikovice
Pro příchod k vlaku je parkování zajištěno na zpevněné asfaltové ploše v prostoru
křižovatky ulic Nádražní a Pobřežní. Parkování bude v době uzavírky zdarma.

Ulice Chovatelů
Vzhledem k tomu, že z části obce Brunšov bude veškerý provoz směřovat přes část
obce Hradištko, dojde ke zvýšenému provozu v ulici Chovatelů. Z toho důvodu
žádáme, aby v ulici Chovatelů nebyla parkována žádná vozidla stejně jako při
loňských objízdných trasách.

PROVOZ POŠTY
Dojde k úpravě provozní doby.
K dnešnímu dni je stanovena: pondělí - pátek 13.00 – 17.00 hodin. Probíhají jednání
o prodloužení pondělní provozní doby do 19.00 hodin a to díky vstřícnosti obsluhy
pošty.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Objekty, které budou v důsledku provádění stavby nepřístupné pro svozové vozy,
budou obsluhovány následovně:
objekty obsluhované z ulice Benešovské - popelnice přepraví stavba na místo
přístupné svozovému vozu
objekty v ulici Přístavní, spodní část ulice Na Ovčičkách (od č.p. 193 níže) a
přilehlé ulice – ve sběrném dvoře jsou k vyzvednutí pytle, jejichž odvoz zajistí
ve svozový den zaměstnanci obce. Při jejich vyzvednutí budete obsluhou
sběrného dvora přesně instruováni.
objekty v ulici K Přehradě obslouží svozová firma v rámci svozu komunálního
odpadu ve Štěchovicích – svozový den v úterý.
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