Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
k rukám ředitele obchodní společnosti
Bc. Marek Ouředník
Místopředseda Výboru Společenství vlastníků bytových jednotek Vlastina 846/40
Vlastina 846/40
161 00 Praha 6 – Ruzyně

Vážené vedení obchodní společnosti,
dovolte mi, abych se na Vás obrátil s velmi naléhavou stížností, která vychází z informace, kterou dne
15. 6. 2012 přinesl zpravodajský server idnes.cz ve věci rozsáhlých změn v pražské hromadné
dopravě. Jedna z těchto změn se týká i autobusové linky č. 218 mezi Sídlištěm Na Dědině a Dejvickou.
Považuji rozhodnutí o zrušení této autobusové linky za velmi nešťastné zejména vzhledem
k následujícímu faktu.
Sídliště Na Dědině je složeno zejména z malometrážních bytů, které jsou především obývány osobami
staršího věku, pro něž je kontakt s centrem města jedním autobusovým spojem komfortnější
zejména z důvodu snížené možnosti pohyblivosti. Stejný komfort uvítají též maminky s kočárky, pro
něž přestupování mezi dvěma autobusovými linkami představuje komplikaci. Dále je autobusová
linka č. 218 páteřním spojem pro občany, kteří využívají záchytných parkovišť a též občany, kteří bydlí
ve vojenských ubytovnách po trase linky.
Náhradní možností by po zrušení autobusové linky č. 218 znamenalo, aby obyvatelé sídliště využili
jiných spojů, které je dopraví na Divokou Šárku, odkud mohou pokračovat směrem na Dejvickou
buďto autobusovou linkou č. 119 anebo tramvají. Autobusová linka č. 119 je především využívána
cestujícími z letiště se zavazadly, spoj přijíždí na zastávku Divoká Šárka již plně obsazen. Pro osoby
staršího věku je poté velmi nekomfortní dojít od zastávky autobusu až k tramvajové konečné
zastávce.
Jistě vidíte sám, že zrušení autobusové linky č. 218 přinese Sídlišti Na Dědině pouze nepříjemnosti a
mnoha lidem bude spojení s centrem města velmi zkomplikováno.
Je-li nutností, aby Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., nalezl ve svém hospodaření finanční úspory,
pak by otázka rušení linek měla přijít skutečně jako poslední z možných řešení.

V Praze dne 18. 6. 2012
S veškerou úctou
Bc. Marek Ouředník
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