
Informace k částečnému uzavření Opatovské ulice v termínu 1. - 3. 11. 2019 

Vážení občané, 

Dovolujeme si Vás upozornit na částečné uzavření Opatovské ulice, k němuž dojde v termínu 1. 11. od 
0:00 hodin do 3. 11. 2019 24:00 hodin v úseku od křižovatky s ulicí Ke Kateřinkám až ke kruhovému 
objezdu s ulicemi Bohúňova a Metodějova. 

Důvodem pro dočasnou uzavírku této místní komunikace je demolice lávky vedoucí od polikliniky 
Opatovská k pochozí zóně, která v avizovaném termínu proběhne. Termín demolice byl zároveň 
naplánován jako nejkratší možný a se zahrnutím víkendu, aby omezení vyplývající z prováděných prací 
dopadla na obyvatele Prahy 11 v co nejmenší míře.  

S jakými změnami je tedy nutné po dobu uzavírky počítat? 

Dočasné změny v provozu MHD  

Od 1. 11. 0:00 hodin do 3. 11. 2019 24:00 bude obousměrně přerušen provoz městské 
hromadné dopravy ve zmíněné části Opatovské ulice. 

Autobusová linka č. 136 

 Linka bude zkrácena do trasy Sídliště Čakovice – Opatov. 
 V obou směrech se zruší zastávky Ke Kateřinkám, Metodějova, Háje, Horčičkova a Jižní 

Město. 
 

Autobusová linka č. 213 

 Linka bude vedena po odklonové trase. 
 V obou směrech se zruší zastávky Opatov a Ke Kateřinkám. 
 Zřízeny budou zastávky: 

 Bachova (obousměrně) – v Hviezdoslavově ulici, v zastávkách autobusové linky 
číslo 125, 

 Modrá škola (směr Nádraží Uhříněves) – v ulici U Modré školy, v zastávce autobusové 
linky číslo 125, 

 Háje (směr Želivského) – v ulici U Modré školy, v parkovacím zálivu na úrovni protilehlé 
zastávky Modrá škola. 

 V obou směrech se přemístí zastávka Metodějova – v Opatovské ulici, na provizorní 
nástupiště k parkovišti u kruhového objezdu. 
 

Autobusová linka č. 911 

 Linka bude vedena po odklonové trase. 
 V obou směrech se zruší zastávky Ke Kateřinkám a Metodějova. 
 Zřídí se zastávky: 

 Opatov (obousměrně) – v Chilské ulici, v zastávkách autobusové linky číslo 136, 
 Modrá škola (směr Nádraží Hostivař) – v ulici U Modré školy, v zastávce autobusové 

linky číslo 125, 



 Háje (směr Sídliště Čakovice) – v ulici U Modré školy, v parkovacím zálivu na úrovni 
protilehlé zastávky Modrá škola. 
 

Náhradní autobusová doprava 

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová linka X122 v trase Opatov – Ke 
Kateřinkám – Zdiměřická – Kateřinky. Pro jistotu je však nutné počítat s možnými 
komplikacemi a nestandardními intervaly.  

Informace pro řidiče  

Náhradní trasa pro provoz autobusové a osobní dopravy bude po dobu uzavírky Opatovské 
ulice vedena po místních komunikacích ulic Chilská, Litochlebské náměstí, Hviezdoslavova a U 
Modré školy. Prosíme proto řidiče, aby využívali této trasy. 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na občanskou linku MČ Praha 11, tel. 800 104 300, e-
mail obcanskalinka@praha11.cz. Aktuální informace rovněž naleznete na webových 
stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy na www.dpp.cz. 

Děkujeme za pochopení, 

Městská část Praha 11 


