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Zvláštní vydání Hostivického měsíčníku s jízdními řády
Uzávěrka inzerce zvláštního vydání Hostivického měsíčníku je 25. října 2013.
Žádáme majitele zdravotních ordinací a obchodů, u kterých ve zvláštním vydání Hostivického měsíčníku
zveřejňujeme ordinační nebo otevírací dobu, aby nám případné změny oznámili do data
uzávěrky 25. října 2013.
Tel.: 774 44 22 15, e-mail: hostivicky.mesicnik@mksh.cz.
MKSH

citát na říjen
Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.
Václav Havel.

Zprávy z radnice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 21/2013 konaného dne 16. září 2013
Upravená verze zápisu ze zasedání zajišťující
ochranu osobních údajů včetně přijatých usnesení je standardně zveřejněna na úřední
desce a na internetových stránkách města
www.hostivice.cz. Zde je zveřejněn souhrn
usnesení. Doplňující a vysvětlující informace
uvádíme přímo pod některými usneseními.
Zastupitelstvo města Hostivice
y volí za ověřovatele zápisu ze svého zasedání č. 21/2013 paní
Ing. Věru Gráčovou a pana Ing. Karla Malíka
y schvaluje program svého zasedání č. 21/2013 podle
předloženého návrhu
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y schvaluje zápis ze svého zasedání č. 20/2013 konaného dne
17. června 2013
y bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 16. září
2013 o plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Hostivice
y bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 16. září
2013 o vyřízení podnětů a úkolů pro kontrolní výbor a informaci o vyřízení připomínek, dotazů a podnětů členů zastupitelstva města a občanů
y bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti rady města
mezi zasedáními zastupitelstva č. 20/2013 a 21/2013
y doplňuje usnesení č. ZM-19/2013-8 o schválení účetní
závěrky tak, že uvedené usnesení zní takto: Zastupitelstvo
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Zkušební kloubový autobus na linkách 306, 307, 607
Ve čtvrtek 8.8.2013 se v Hostivici stala nepříliš významná, ale
přesto zajímavá událost.
Dopravce ČSAD Kladno nasadil na linky PID č. 306, 307 a 607
od ČSAD Polkost zapůjčený autobus, a sice nízkopodlažní
kloubový třídveřový MAN Lion’s City G evidenčního čísla 1611
s registrací 2SR 9783 z roku 2013.
Od ranních hodin 8. 8. 2013 byl autobus nasazen do provozu s cestujícími nejprve na linku 307 v trase Zličín –
Unhošť,nám., později s přejezdem na druhé pořadí linky 306
Zličín - Hostivice,Ve Vilkách / Jeneč,Lidická / Jeneč,Komerční
zóna / Dobrovíz. Autobus byl doplněn malými samolepkami dopravce ČSAD Kladno, jinak se vzhled autobusu
nezměnil. Tisk jízdenek z odbavovacího zařízení probíhal
pod hlavičkou ČSAD Kladno, evidenční číslo na jízdence
zachovávalo označení majitele, tedy 1611. V noci z 10. na
11. 8. 2013 a z 11. 8. na 12. 8. 2013 byl vůz vypraven na
noční linku 607 Sídliště Řepy - Hostivice, Ve Vilkách, absolvoval přejezd z linky 306. Podle dostupných informací
byl u dopravce ČSAD Kladno naposledy vypraven v úterý
13. 8. 2013. Následujícího dne byl vrácen zpět a v rámci
turné po České republice zapůjčen jinému dopravci (Dopravní podnik Děčín).
Odezva řidičů na první poznatky ze zkušebního provozu byla
velmi kladná, oceňovali zejména vysoký výkon naftového motoru, vhodný typ automatické převodovky a velmi komfortní
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pérování vozu, které je na každé terénní nerovnosti citelně
znát. Reakce cestujících byly od neutrálních až po velmi kladné,
oceňovali zejména pohodlí a větší obsaditelnost vozu. Kloubový
vůz by na lince 306 v dopravních špičkách pracovního dne měl
vzhledem k vysokému počtu cestujících své opodstatnění.
Velké množství občanů neobyvyklé nasazení kloubového vozu
na lince 306 či 607 zaregistrovalo. Od roku 1994, kdy byla Hostivice zapojena do systému Pražské integrované dopravy, byl
článkový vůz na některou z projíždějících linek PID nasazen
zcela poprvé.
Michal Babický
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