Do asná zm na trasy linek PID íslo 160, 355 a 555
v Lysolajích z d vodu uzav ení ulice Lysolajské údolí
od 31. ledna 2006 do odvolání (cca listopad 2006)

Odklon linky íslo 160:
Ve sm ru z Dejvické ze zastávky V Podbab vedena ulicemi Roztocká, Kamýcká, Sídlištní a Št pnice do zastávky Lysolaje (pravidelné obratišt ) a dále do zastávky
Žákovská, kde je ukon ena. Na lince jsou dále z ízeny na odklonové trasy zastávky Roztocká, V Sedlci, Kamýcká (pouze ve sm ru Dejvická) a Sídlištní. Zastávky B etislavka
a Pod hájem jsou pro linku 160 zrušeny.
Odklon linky íslo 355:
Ve sm ru z Dejvické ze zastávky V Podbab vedena
ulicemi Roztocká, Kamýcká, Sídlištní a Št pnice. Na trase
jsou z ízeny zastávky Roztocká, V Sedlci, Kamýcká
(pouze ve sm ru Dejvická) a Sídlištní. Zastávky Lysolaje,
Žákovská, Pod hájem a B etislavka jsou pro linku 355
zrušeny. Pouze vybrané spoje v pracovních dnech (4 ve
sm ru Dejvická, 3 ve sm ru Ún tice) zajížd jí z d vodu
zajišt ní školní obsluhy do zastávek Lysolaje a Žákovská.
Odklon linky íslo 555:
Ve sm ru od Jenerálky ze zastávky Žežulka odklon na p es
zastávku B etislavka do zastávky Žákovská ulicemi
V Podbab , Roztocká, Kamýcká, Sídlištní, Št pnice a
Lysolajské údolí. Na odklonové trase se nez izují pro linku
íslo 555 žádné zastávky (vyjma uvedené zastávky
B etislavka). Zastávka Pod hájem se pro linku 555 ruší.
Zastávky:
V Sídlšitní ulici se pro linky 160 a 355 z izuje obousm rn
zastávka Sídlištní. Pro linku 355 se z izuje zastávka
Št pnice u k ižovatky ulice Št pnice s ulicí procházející
zahrádká skou kolonií. Zastávky Lysolaje jsou obousm rn
z ízeny mimo autobusové obratišt pro ob linky 160 a 355
u k ižovatky ulic Lysolajské údolí a komunikací spojující
autobusové obratišt s ulicí Lysolajské údolí.
D kujeme Vám za pochopení a za p ípadné komplikace
p i Vašich cestách se omlouváme.

