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DOČASNÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK A SPOJŮ 
NA LINKÁCH PID 398, 412, 427 A 430 

 
  

Na základě: Rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Platnost: a) od zahájení provozu dne 1.10.2014 (středa) do ukončení provozu dne 31.10.2014 (pátek) 
b) od zahájení provozu dne 1.11.2014 (sobota) do ukončení provozu dne 30.11.2014 (neděle) 

Důvod: Stavba okružní křižovatky silnic II/245 a II/611 u Mochova 
Investor: -- 
Zhotovitel: -- 
Zpracoval: Michal Hofhansl 
Odpovídá: Mgr. Luděk Kudláček (odbor projektování - vedoucí oddělení příměstské dopravy) 
Zpracováno: v Praze dne 23. září 2014 
  

 
 VEDENÍ TRASY  

 

Linka 398 
směr „Poděbrady, žel. st.“: 

Do zastávky „Nehvizdy, U Studánky“ beze změny a dále po sil. II/611 – vpravo MK ul. 5. května v Mochově – 
(vybrané spoje vlevo II/245 Čelákovická – výstup)– vpravo II/245 Poděbradská a dále po své trase 

Manipulačně: výstup – vpravo průjezd po severní a východní obslužné komunikaci náměstí – vpravo II/245 - 
nástup 

směr „Černý Most“: 
na křižovatku silnic II/245 a MK 5. května v Mochově po své trase a dále vlevo ul. 5. května – vlevo II/611 a dále 
po své trase 

 

Linka 412 (porovnání s dlouhodobým výlukovým stavem dle DO190/13) 
směr „Kouřim“: 

Na křižovatku Masarykova x U Podjezdu v Čelákovicích po své trase a dále přímo Masarykova – přímo III/2455 
– vlevo II/611 – vpravo MK 5. května v Mochově – (vybrané spoje vlevo II/245 Čelákovická – vpravo průjezd po 
severní a východní obslužné komunikaci náměstí – vpravo II/245 – vlevo 5. května – vlevo Chudomelská  a dále 
po své trase do Vyšehořovic) – vpravo II/245 a dále po své trase 

směr „Čelákovice, nám.“: 
a) na křižovatku silnic II/245 a MK 5. května v Mochově po své trase a dále vlevo MK 5. května – vpravo II/611 

– vlevo II/245 a dále po své trase (spoje od Vyšehořovic v Mochově objezdem náměstí po severní a 
východní obslužné komunikaci vpravo II/245 a vlevo zpět na 5. května – vpravo II/611 – vlevo II/245 a dále 
po své trase) 

b) na křižovatku silnic II/245 a MK 5. května v Mochově po své trase a dále vlevo MK 5. května – vlevo II/611 – 
vpravo III/2455 přes Nehvízdky a Záluží do Čelákovic – přímo Masarykova v Čelákovicích a dále po své 
trase (spoje od Vyšehořovic v Mochově objezdem náměstí jako v předchozí etapě) 
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Linka 427 (porovnání s dlouhodobým výlukovým stavem dle DO190/13) 
směr „Kounice“: 

Na křižovatku III/2454 a III/2457 (po obsloužení Sedlčánek) po své trase a dále – vlevo III/2454 do Přerova nad 
Labem – vpravo III/2724 – přes II/611 – vpravo III/24510 – vpravo II/245 (vybrané spoje nástup, resp. vybraný 
spoj průjezd po severní a východní obslužné komunikaci náměstí – vlevo II/245  a dále po své trase do Vykáně) 
– vlevo 5. května a dále po své trase do Vyšehořovic. 

směr „Čelákovice, TOS“: 
Na křižovatku II/245 a ul. 5. Května po své trase a dále vlevo II/245 – průjezd po severní a východní obslužné 
komunikaci náměstí – vlevo II/245 – vlevo III/24510 – vlevo III/2724 přes II/611 do Přerova nad Labem – vlevo 
III/2454 vpravo MK Družstevní v Sedlčánkách a dále po své trase (vybraný spoj v Mochově vpravo II/245 – vlevo 
ul. 5. května a dále 

a) vpravo II/611 – vlevo II/245 – vpravo Masarykova v Čelákovicích – vlevo Sedláčkova a dále po své trase 
b) vlevo II/611 – vpravo III/2455 přes Nehvízdky a Záluží do Čelákovic – přímo Masarykova v Čelákovicích – 

vlevo Sedláčkova a dále po své trase) 
 

Linka 430 
směr „Přerov nad Labem“: 

nástup 5. Května v Mochově – vpravo II/245 a dále po své trase; protisměr pouze výstup o 40 m dříve 
 

 ZASTÁVKY  
Přemísťují se: 

„Mochov“(1278/1, 1278/2, 1278/3) 
 

1278/1: do ulice 5. května cca 50 m za křiž. s ul. Dr. Nejedlého, 0 m za vyústěním cesty od č.p. 17, na 
úrovni začátku dlážděného chodníku, cca 100 m před křižovatkou s II/245 
 

1278/2: cca 45 m zpět na II/245, 1 m před křiž. s ul. 5. května 
 

1278/3: na II/245 do místa pravidelné zastávky 1278/2 
 
 PROVOZNÍ PARAMETRY  
- zpracováno do databáze JŘ: ANO  

- změna pro hlásiče APEX: NE 

- změna dat pro palubní PC: ANO  

- nutný vývěs JŘ: ANO (linky 412 a 427 na všech zastávkách, linky 398 a 430 pouze 
v příslušných zastávkách uzlu 1278)  

- vývěs informačních vývěsek: ANO  

 
 OZNAČNÍKY ZASTÁVEK A INFORMAČNÍ SYSTÉM  
- změna v umístění označníků: ANO - nutno osadit 2 přenosné označníky do uzlu „Mochov“ - osadí dopravce 

OAD Kolín, s.r.o. 

- změna zastávkového infosystému: ANO - ve všech pravidelných a dočasných zastávkách uzlu 1278 a ve vybraných 
zastávkách linek 398, 412, 427 a 430 před uzlem 1278 budou rozvěšeny 
informační vývěsky pro cestující 

 
Ing. Martin Jareš, Ph.D. 

vedoucí odboru projektování dopravy 
 
Dotčení dopravci: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 

. 


