Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
od neděle 1. srpna 2021 bude do společného integrovaného systému
Středočeského kraje a Prahy zahrnuta rozsáhlá oblast zahrnující Kolínsko,
Kutnohorsko a Uhlířsko -janovicko.
Při integraci bude zavedeno 38 nových autobusových linek PID, na 24 linkách PID a 6
linkách SID bude upraven jejich provoz a jedna linka PID bude zrušena. Zrušeno bude
celkem 73 linek SID včetně linek MHD Kutná Hora. Všechny zrušené linky budou
nahrazeny novými nebo upravenými linkami PID s přehlednějším linkovým
vedením. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést koordinaci
linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané autobusové
linky navázat na vlakové spoje. U části tras dochází k posílení provozu v pracovní dny i
o víkendech a ke zkvalitnění směrové nabídky.
Díky Tarifu PID cestující ušetří zejména při pravidelném dojíždění. Na linkách PID lze
v rámci pásmové i časové platnosti libovolně přestupovat mezi jednotlivými linkami
různých dopravců. Budou platit standardy PID a provoz bude hlídán koordinačním
dispečinkem. Cestující budou moci rovněž využívat výhod aplikace PID Lítačka.

V příloze Vám posílám:
-

-

článek o integraci Kolínska a Kutnohorska
článek o integraci Uhlířskojanovicka
článek o vyhodnocení oblasti Kouřimska a Kostelecka
graficky zpracované schéma linek integrovaných oblastí
odkaz na web PID, kde je přehled o zlepšení dopravní obslužnosti, změně
linek, jízdném a schématu linek – tyto informace můžete rovněž využít na
svém webu nebo ve zpravodaji:
https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na- kolinsku-a-kutnohorsku-i/
článek o výhodách aplikace PID Lítačka, více informací je zde:
https://app.pidlitacka.cz/o-aplikaci
DL leták k aplikaci PID Lítačka
jak ušetřit s jízdenkami PID – rozhovor se zástupcem vedoucího oddělení
linkové dopravy IDSK

PID (Pražská integrovaná doprava)
je dopravní systém zahrnující metro, tramvaje, lanovou dráhu na Petřín a přívozy
v Praze a dále autobusy a železnici v Praze i ve Středočeském kraji. Tento systém je
postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným
dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů a rozvíjí se postupně na celém
území Středočeského kraje, kde nahrazuje původní systém SID či linky v tzv. režimu
pravidelné autobusové dopravy. Cílem integrace, je umožnit všem cestujícím v celém
Středočeském kraji a Praze jezdit jednu jízdenku vlaky, autobusy i městskou
dopravou v jednom dopravním systému – PID.

Za rozvoj a provoz PID (Pražské integrované dopravy) jsou zodpovědní dva
organizátoři:
IDSK - příspěvková organizace Středočeského kraje
ROPID - příspěvková organizace hlavního města Prahy
Vaše občany pro podání podnětů a připomínek k veřejné dopravě na území
Středočeského kraje, prosíme, směrujte na adresu určenou pro
cestující: podnety@idsk.cz či na kontaktní formulář na stránkách naší
organizace: https://www.idsk.cz/kontaktujte-nás.php
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