
VáŽení eestující,
v důsledku oBravy trarnvajové tratí v ulici fli|a Veselí a v prostoru smyčlcy a vjezdu do vozovny Fankác,
bude ve výše uvedeném období výoučena trarnvajová doprava v úseleu:

DopR'qvNí oparŘeruí:
Tramvaje:
linka č" ffi _ bude odkloněna od Divadla v Nus!ích přes OTAI{AROVU a ukončena na ČecuovĚ

ruÁuĚslí
linka č.ffi - je nadále vedena v trase HLUBOČEPY - r'{o\^ý }{LOUBĚTíN

{sloučenínn linek č" 6 a 19} do ukončení této vylulsy
linka č'ffi - ve srněru od Albertova ukončena na ruÁuĚsŤíBRATŘíSYNKŮ
Zfizuje se zastávka Čechovo nánrěstí v Minské a Moskevské ulici.

Náhradní autobusová doprava X _ Í8
bude zřízena v nepřetržitém provozu nnezi náměstírn bnatří Synků a nárněstím Flrdinů'

Zastávky:
NÁn,lĚsrí BRATŘí$YNKŮ - \nýstupní ve Ctiradově ulic!,

- nástupní v zastávce TRAIú z centra
I{USELSKÁ RADNICE - obousnněrně v zastávce TRAM
PALOUČEK * obousrněrně v zastávee TRAM
pnnŽsxÉno PoVsTÁNÍ - rnýstupní v ullei Děkanská vinice !. v zastávee BUS č. 148 z centra

- nástupní v zastávee B[Js č" l48 do centra

DODATEK:
V důsledku uvedených oprav, dojde k vyioučení provozu vozovny Fankrác a tramvajové vlaky z této
Vozovny budou deponovány na volné trati mezí snyčkou Čgnrrlot<osTElECKÁ a Úo HosTVAŘ.
Froto bude tramvalová trať v úse$<u černokostelecká _ Ún np Hostlvař uzavřena pro pravidelný
provoz vždy od Í8,CICI dg 6,s6 následuiíeího pracovního dne, o víkendech od pátku 18,00 do pondělí
6,00 hsd.

Llnký č. v, 11,55 a od 2. 9. i línka č. 16 - budotl ve směru z centra ukončeny ve smyčce
ČEnruoxosTELEc}<Á

Ve vyloučeném Úse$<u bude zavodena vŽdy od 18,00 do 6,00 hod. náhradní autobusová doprava X - 7 se
zastávkami:
ČpnruoxosTE!-EeKÁ FIUTNí zÁxmnr*n, MALEŠICxÁ rovÁnNA, NA HoMoLl a ÚsrŘeoNí DíLNY
DP.
HovněŽ lze pouŽít pravldelně autobusové linky.0 sobotách a nedělích od 6,00 do 18,00 hod. zajištují
náhradnÍ dopravu pouze pravidelné autobusové lins č. 163, 229,265 a 268"

Taniťní opatření: jestliŽe cestující náhradou za přerušené dopravní spojení musí pouŽít více dopravních
prostředků, pak stále platí jízderr}<a z prvnÍho prostředku na ostatních Ninkách. Pň prvníl'n nutném
přestupu se jízdenka označí na opačnérn konci, při dalších přestupech se jízdenka neoznačuje.

Věřírne, Že tato nezbytná dopravní opatření přijmete s pochopením.

\
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.


