Vážení cestující,
po téměř dvou letech bude v pátek 27. 6. 2014 slavnostně uvedena opět do provozu stanice metra linky B Národní třída. 
Koncem června budou zahájeny práce nutné pro zlepšení stavu některých úseků tramvajových tratí, které si vyžádají určité dočasné změny v linkovém vedení. Důvod, proč bylo pro výluky tohoto rozsahu zvoleno právě letní období, koresponduje s letitými zkušenostmi i výsledky přepravních průzkumů. S nastupujícím obdobím letních prázdnin se značná část obyvatel Prahy chystá na kratší dobu z města za odpočinkem, zábavou či za poznáním a v ulicích centra je na čas vystřídají domácí či zahraniční turisté. Ti se ale podstatnou měrou pohybují pouze ve vybraných turistických lokalitách, a tak využití městské dopravy jako celku, zejména ve špičkách pracovních dnů, klesá. Léto je tak pro nás ideálním obdobím, kdy můžeme v co největší možné míře pracovat na akcích nezbytných ke zkvalitňování nabízených podmínek pro přepravu městem, aniž bychom vám znemožnili cestovat Prahou, kam potřebujete.


Výluky tramvajových tratí:
KARLOVO NÁMĚSTÍ - MYSLÍKOVA
od 28. 6. 2014 (0:30 hod.) do 19. 7. 2014 (0:30 hod.)
KARLOVO NÁMĚSTÍ – ALBERTOV a MORÁŇ – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 
od 19. 7. 2014 (0:30 hod.) do 9. 8. 2014 (0:30 hod.) 


PRŮBĚŽNÁ – NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
od 28. 6. 2014 (0:00 hod.) do 30. 8. 2014 (0:30 hod.)
RADOŠOVICKÁ – NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
od 30. 8. 2014 (0:30 hod.) do 13. 9. 2014 (0:30 hod.)


NÁDRAŽÍ BRANÍK – SÍDLIŠTĚ MODŘANY (Levského)
od 28. 6. 2014 (0:30 hod.) do 30. 8. 2014 (0:30 hod.)


MALOVANKA – BÍLÁ HORA
od 28. 6. 2014 (0:30 hod.) do 30. 8. 2014 (0:30 hod.)


NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - TROJSKÁ
předpoklad ukončení ve 3. čtvrtletí 2014
 
Další prázdninová omezení
Kromě uvedených výluk v provozu tramvají se pro letní období připravují i další omezení. Provoz většiny linek PID bude během letních prázdnin přizpůsoben, jako každý rok, změněným přepravním nárokům. Dojde k prodloužení intervalů linek, ke zrušení provozu vybraných pravidelných linek, všech školních linek a školních spojů.




Připravujeme pro vás informace
Pro zmiňované období (od 28. 6. 2014) pro vás připravujeme rozsáhlá informační opatření k jednotlivým akcím. Tato informační opatření budou vždy spuštěna několik dní před zahájením konkrétní akce. Využívány budou informační letáky různých typů, které budou k dispozici ve stojanech drátěného programu ve stanicích metra, na zastávkách i ve vozech povrchové dopravy nebo v informačních vitrínách ve stanicích metra. 
Na vybraných místech budou se zahájením konkrétní akce připraveni poradit s aktuálním dopravním spojením informátoři v reflexních vestách, kteří budou vybaveni tištěnými informačními materiály. Na připravované výluky bude upozorňovat hlášení ve stanicích metra a v průběhu výluk speciální hlášení v tramvajích.
Pro informace týkající se vždy konkrétního místa určení budou připraveny tradiční velké informační tabule se schematickým nákresem a základními textovými informacemi. Aktuální informace budou samozřejmě k dispozici na internetových stránkách DP a dočasné dopravní změny budou zahrnuty ve vyhledávači spojení. Informace budou rovněž předány hromadným sdělovacím prostředkům. 


Věříme, že připravované informace pro vás budou cenným pomocníkem k plánování cest Prahou v období letních prázdnin. 

Za případné komplikace při vašich pravidelných cestách městem se omlouváme a věříme, že dočasná dopravní opatření přijmete s pochopením.














