HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 1/2007, ročník I

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo Hovorčovického zpravodaje. Od této chvíle by se měl stát
pravidelným zdrojem Vašich informací o dění v obci. Zpravodaj bude vycházet 6x ročně v předpokládaném rozsahu
čtyř stran A4. Chceme dodržovat základní formát, kdy titulní stránka bude vyhrazena oficiálnějším informacím z
obecního úřadu, druhá pak zprávám ze života v obci. Třetí strana bude určena pro "Téma čísla", které se tentokrát
věnuje výhodám a nevýhodám nového stavebního zákona a jeho praktickým dopadům na rozvoj obce. Poslední
stránka pro volný čas pak přináší informace ze sportu a kultury. Doufáme, že se Vám tento zpravodaj bude líbit a že
se třeba v některých dalších číslech setkáme i s Vašimi příspěvky.
Vaše redakce Hovorčovického zpravodaje

SLOVO STAROSTKY
Vážení občané, jsem ráda, že Hovorčovický zpravodaj
umožní oslovit všechny občany Hovorčovic a bude jim
přinášet pravidelně aktuální informace o dění v obci.
Věřím, že tento zpravodaj přispěje k dalšímu zlepšení
dialogu mezi občany a obecním úřadem.
Dovolte mi nejprve poděkovat těm, kteří nám v prvních
dnech po převzetí správy obce pomohli, a většina
dodnes zdarma pomáhá, při obnově obecního úřadu a
majetku obce. Poděkování patří zejména:
 p. Františku Škorvánkovi za zajištění vymalování kanceláře
starosty a asistentky, nezbytných zednických prací, nákupu
materiálu, střešních podhledů apod.
 p. Josefu Lovětínskému, paní Miroslavě Peruthové, paní Martě
Horákové a p. Josefu Dubnovi za pomoc při třídění
dokumentace a zavedení systému ve stavebním archivu.
 p. Miroslavu Paterovi, p. Milanu Kotvovi, p. Janu Maslukovi, p.
Vítu Sedláčkovi, p. Ondřeji Šachnerovi a p. Vojtěchu
Nacvalačovi za pomoc s dalšími pracemi při opravách zařízení a
rozvodů na obecním úřadě.
 p. Josefu Rozhoňovi za pomoc při údržbě zeleně a komunikací
v obci, za výrobu a zabudování laviček v čekárně autobusové
zastávky, za opravu vývěsních desek.
 paní Janě Dubnové a slečně Janě Dobešové za tvůrčí činnost a
náměty převážně z oblasti kulturní.
 paní Marii Dobiášové za zajištění 10 ks kolečkových a 10 ks
zasedacích židlí pro OÚ zdarma, pouze za odvoz.
 paní Olze Paterové za práce vykonávané nad rámec povinností
zastupitele, tj. za dosavadní každodenní práci vykonávanou pro
úřad v oblasti stavební.
 p. Janu Hutařovi za práce vykonávané nad rámec povinností
zastupitele, tj. opravy osvětlení, zajišťování technických prací –
např. elektrikářské, poskytnutí techniky a osob, opravu topení
apod.
 p. Ladislavu Češpivovi za práce vykonávané nad rámec
povinností zastupitele (pomoc při řešení střechy na budově
bývalé školy a nad truhlářskou dílnou, zajištění materiálů na
rekonstrukci autobusové zastávky…).
 za další pomoc a vstřícný přístup děkuji p. Zdeňku Češpivovi,
p. Ladislavu Sibřinovi, p. Jiřímu Papežovi, paníí Tomanové ze
spol. VITALL, p. Romanu Konečnému ze spol. NEPA PRAHA, p.
Karlovi Jackovi a všem ostatním, kteří dosud pomohli obci
svým dílem, radou, dobrým slovem …

Ilona Rozhoňová, starostka obce
PRACOVNÍ ČETA  úklid a údržbu obce a obecní zeleně
zajišťuje
pracovní
četa
obce.
Dřívější,
obtížně
kontrolovatelný systém byl nahrazen novým. Každý den
jsou rozdány úkoly, které jsou na konci pracovní doby
kontrolovány. Zároveň bude nutné provést obnovu
pracovní techniky, která je nedostatečná.
DOTACE  byla podána žádost o dotaci na počítač do
místní knihovny, o dotaci na vybudování dětského hřiště
a žádost o dotaci na proplacení úroků z úvěru čerpaného
na vybudování kanalizace.

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY  obec se
stala členem tohoto svazu. Svaz pravidelně informuje o
národní legislativě s dopadem na obce, zdarma svým
členům poskytuje poradenství v oblasti práva, legislativy
a grantových možností. Zpracovává také analýzy dopadu
evropské legislativy na města a obce a zdarma je
poskytuje svým členům. Svaz jako obhájce samospráv
také připomínkuje legislativní návrhy na úrovni Evropské
unie a na úrovni národní.
MĚŘENÍ RYCHLOSTI  z důvodů zvýšení bezpečnosti
na komunikacích v obci bylo zahájeno měření rychlosti v
naší obci. Měření budou probíhat přibližně 1x týdně v
nepravidelných termínech, hodinách a na blíže
neurčených místech. Doufáme, že toto opatření přispěje
ke zklidnění provozu v obci.
OBECNÍ POLICIE – náš obecní strážník, kromě jiného,
nyní zajišťuje i ranní dozor na přechodu pro chodce u
autobusové zastávky u kostela  což uvítali nejvíce
rodiče malých školáků.
DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ
–
nedostatky
zjištěné
zmapováním dopravního značení v obci jsou postupně
napravovány. Např. podél hráze rybníka byly instalovány
betonové kužely zamezující vjezdu automobilů. Doplňují
se i jiné informativní a zákazové značky.
DLUŽNÍCI – lidé, kteří v uplynulých letech opomněli
uhradit poplatky za odvoz komunálního odpadu, byli
předvoláni. Většina z nich svůj dluh následně vyrovnala.
GRATULACE – senioři, kteří slaví významné životní
jubileum, obdrží gratulaci. Nejstarším občanům přejeme
osobně.
LAVIČKY  nové lavičky umístěné v prostorách čekárny
u zastávky autobusu nám již několik měsíců zpříjemňují
čekání na jednotlivé spoje. Připravují se nové lavičky,
které budou umístěny v parcích obce.
POMNÍK – v parku u ulice Nádražní byl řádně připevněn
pomník. Kýval se a ohrožoval zdraví dětí pohybujících se
každodenně v parku. V těchto dnech bude pomník také
vyčištěn.
VÝVĚSNÍ DESKY  vývěsní desky obce (v ul. Revoluční
a u autobusové zastávky) byly opraveny. Nově byla
instalována třetí vývěsní deska na kruhovém objezdu u
ulice V Pohodě.
SBĚRNÁ HNÍZDA  sběrná hnízda tříděného odpadu ze
špatně dostupného místa (křižovatka ul. U Rybníka a U
Obory) a z důvodů umístění pod el. vedením (křižovatka
ul. U Rybníka a Revoluční) jsou umístěna na křižovatku
ul. Zemědělská a U Rybníka a na křižovatku ul. Revoluční
a K Remízku. Plánek všech sběrných hnízd je k dispozici
na internetových stránkách obce a na obecním úřadu.
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ŽIVOT

V OBCI

Není to tak dávno, co získal měsíc březen označení „měsíc knihy a internetu“. Na některé z nás možná toto označení
působí příliš oficiálně a přejdeme to mávnutím rukou, nebo naopak to někteří z nás budou chtít uctít tím nejlepším
způsobem a rozhodnou se přečíst si nějakou knihu nebo si jen tak zasurfovat po internetu. Pokud patříte k druhé
skupině lidí, tak jsou následující řádky určeny právě pro Vás.

Místní knihovna
Místní knihovna v Hovorčovicích sídlí v budově bývalé družiny.
Přístup z křižovatky ulic Revoluční a U Rybníka.
Otevírací doba : pondělí 18 – 19 hodin
V roce 2006 přibylo 95 knih. Například:
Detektivka – Francis, Dick: Rozkazem
Jamesová, P.D.: Maják
Román pro ženy – Brownová, Sandra : Pavučina z hedvábí
Fieldingová, Jay : Panenka
Hofmannová, Corinne : Bílá Masajka
Kaye, M.M. : Vzdálené vrcholky
Nesvadbová, Barbara : Bestiář
Společenský román – Segal, Erich : Muž, žena a dítě
Kniha pro děti – Baxterová, Nina : Pohádky o zvířátkách
Moje první anglická slovíčka
Kompletní seznam všech knižních novinek i s obsahy naleznete na www.hovorcovice.cz sekce knihovna
OBECNÍ KNIHOVNA HOVORČOVICE

NOVÁ SLUŽBA VEŘEJNOSTI – INTERNET

Ačkoliv obecní knihovna funguje již celou řadu let,
nebyla oficiálně registrovaná, čímž bylo komplikováno
její financování. Její registrace byla provedena na
Ministerstvu kultury ČR letos v lednu.

Každý z nás se potřebuje dozvědět mnoho informací.
Někdo každý den, někdo jen tu a tam. Zajímá Vás
například, kde sídlí nějaká instituce? Nebo hledáte práci?
To jsou jen některé z otázek, při jejichž zodpovězení nám
může snadno pomoci internet. Nemáteli internet doma,
nevadí. Právě naopak. Obecní úřad chystá od března
novou službu veřejnosti. V budově obecního úřadu bude
zřízeno místo s veřejným připojením na internet. Přístup
k internetu budete mít od pondělí do pátku vždy v
úředních hodinách podatelny. Všechny trvale přihlášené
občany pak jistě potěší, že jim tato služba bude
poskytována zdarma.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na základě kontrolního šetření Krajské hygienické
stanice, které proběhlo v mateřské škole dne
15.12.2006, paní řed. Mothejzíková zažádala, z důvodu
možného uzavření MŠ, o okamžité řešení nevyhovujícího
stavu kuchyně. Proto bylo nutné provést její rekonstrukci
a obložit stěny novými obklady.
ŽÁDOST O POMOC
Obecní úřad stojí před problémem, jak levně zajistit
inženýrskogeologický
a
hydrogeologický
průzkum
potřebný pro návrh konstrukcí vozovek a odvodnění
komunikací.
Prosíme proto všechny pamětníky, kteří si vzpomenou,
jak kopali základy, sklepy nebo kanalizaci, a všechny
majitele studní o poskytnutí informací – jakýmkoliv
způsobem (osobně, poštou, mailem, telefonem, lístkem
do schránky). Zajímá nás:
 místo: nejlépe číslo parcely či č.p., ale stačí přibližně –
např. název ulice a přibližné určení místa
 mocnost (hloubka) vrstev a jejich přibližné určení:
např. černozem 60 cm, pod tím žlutka nebo jíl nebo
skála apod.
 hloubka podzemní vody, když se kopalo, a hloubka
hladiny vody ve studni, nejlépe i s kolísáním za sucha
a za dešťů.
Každý i dílčí údaj bude vítán.
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PŘÍMĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Od 4.3.2007 bude uvedena do provozu nová autobusová
linka č. 358. Tato linka bude v provozu jen v ranní špičce
v pracovní dny a bude vedena na trase: Obchodní
centrum Čakovice  Hovorčovice, u kostela  Hovorčovice
 Měšice  Měšice, Na Rejdišti  Měšice, Agropodnik.
Vedeme také jednání o zřízení autobusové linky do
Brandýsa nad Labem.
MÍSTNÍ POPLATKY 2007
Do konce března 2007 je nutno uhradit některé místní
poplatky stanovené obecními vyhláškami. Jedná se o
poplatek za odvoz komunálního odpadu (500 Kč / trvale
hlášenou osobu, 500 Kč / rekreační objekt) a poplatky za
psy (1 pes 400 Kč, 2 psi 800 Kč, důchodci platí 200 Kč).
Poplatky lze hradit v hotovosti přímo na OÚ nebo
převodem na bankovní účet 5621201/0100. Jako
variabilní symbol uvádějte číslo popisné.
Nálepky na popelnice jsou vydávány na OÚ.

TÉMA

ČÍSLA

CO NÁM PŘINESL NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON
Média nás informovala o tom, že "rodinný dům bude
možné postavit jen na ohlášení!", což je ovšem vytrženo
z kontextu. Pojem "ohlášení" je v novém stavebním
zákonu definován jinak. Ohlášení se dříve týkalo
především tzv. drobných staveb, což byly např. altány,
kůlničky, sklípky, ploty apod., a stačilo k tomu dojít na
obecní úřad. Drobné stavby nový zákon vůbec nezná,
jednoduché stavby jsou přesně definované, např.
rodinný domek do 150 m2 zastavěné plochy se sklepem,
přízemím, jedním patrem a podkrovím.
Se vším, i s ohlášením, se nyní musí chodit na stavební
úřad. Na obecním úřadě se budou dál projednávat jak
Vaše záměry při územním řízení (obec je ze zákona vždy
účastníkem tohoto řízení), tak potřebná ohlášení nebo
stavební povolení, neboť obec bude pravděpodobně
vlastníkem
sousedního
pozemku,
jehož
souhlas
potřebujete, nebo dopravní a technické infrastruktury.
Ke všem žádostem na stavební úřad jsou v zákoně nebo
v prováděcích vyhláškách přesně definovány formální
postupy a stanoveny potřebné formuláře, přílohy a
doklady. Např. pro ohlášení stavby rodinného domku
budete
potřebovat
kromě
jiného
projektovou
dokumentaci
vypracovanou
autorizovanou
osobou,
doklady o tom, jak byli informováni sousedé (mohou u
stavebního úřadu vznést námitky), a vyjádření
dotčených orgánů a správců sítí, tedy to, co dřív bylo
nutné jen pro stavební povolení. Dále musí být splněny
další zákonné podmínky, abyste nemuseli žádat o územní
rozhodnutí nebo o něco jednodušší územní souhlas.
Stavět jen na ohlášení půjde v zastavěném území obce
nebo v tzv. zastavitelné ploše (podle územního plánu),
kde bude hotová dopravní a technická infrastruktura a

kde bude vypracovaný regulační plán, který stanoví
podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb.
V případě nejasností ve výkladu zákona rozhoduje vždy
názor příslušného stavebního úřadu. Stavební úřady jsou
však ze zákona povinny všechna řízení maximálně
zjednodušovat, slučovat, případně v územním rozhodnutí
nebo souhlasu stanovit, že už naopak nebude třeba ani
stavební povolení ani ohlášení. Dále existuje možnost
uzavřít smlouvu s autorizovaným inspektorem (musí mít
příslušný
certifikát)
na
kontrolu
projektové
dokumentace, a pak může proběhnout tzv. zkrácené
stavební řízení (t.j. oznámení stavby se všemi
příslušnými doklady).
Jiným zjednodušením je, že běžné stavby lze začít užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu (s příslušnými
formuláři a doklady). Naopak složitější i pro malé
stavebníky bude obstarání územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu, neboť musí se zahájením řízení
zveřejnit informaci o svém záměru včetně grafické
podoby na veřejně přístupném místě u své stavby nebo
pozemku nebo na místě k tomu určeném. Veřejných
ústních projednávání se může zúčastnit a mít připomínky
kdokoliv.
Zcela bez jakýchkoliv formalit lze nadále provádět
udržovací práce (pokud nebude ohrožena bezpečnost),
stavební úpravy (pokud se jimi nezasahuje do nosných
konstrukcí, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání).
Také např. informační a reklamní cedule do ploch 0,6 m2
mimo ochranné pásmo komunikací nebo malé terénní
úpravy včetně zídek do výšky 1 m, pokud to nebude v
sousedství veřejné komunikace nebo veřejného pozemku
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

INFORMACE KE STUDNÁM

CO JE NOVÉHO S VÝSTAVBOU V HOVORČOVICÍCH

Všechny informace o zániku povolení k odběru vody ze
studní ve sdělovacích prostředcích i na webu ministerstva
zemědělství jsou kusé, občas zmatečné a nikdy
nepostihnou kompletně všechny možné případy.

Obec Hovorčovice nemá územní plán. Z toho důvodu se
teď nedá stavět nic, tedy ani přístavby, nástavby nebo
zahradní domky, mimo tzv. intravilán z r. 1966 (k
nahlédnutí na OÚ). Obec nyní žádá o vymezení tzv.
zastavěného území, což je vlastně rozšíření intravilánu
na současný stav. S ohledem na lhůty, které zákon
stanoví úřadu územního plánování pro návrh tohoto
vymezení a dotčeným orgánům nebo vlastníkům
dotčených pozemků pro vyjádření stanovisek či námitek,
je schválení takto vymezeného zastavěného území
možné odhadem za půl roku. Pro další rozvoj je nutné
pořízení územního plánu, což ovšem potrvá déle. Je
škoda, že byla v minulých letech snaha o jeho pořízení
promarněna. Už teď by byl dobrý pro získání různých
dotací nebo pozemků.

Zatím jsme zjistili:
1. Nová povolení potřebují všichni podnikatelé,
živnostníci a obce s výjimkou těch, kteří je obdrželi po
1.1.2002.
2. Povolení k odběru vody ze studní pro individuální
odběratele (majitele rodinných domků) na konci
tohoto roku nezanikají, ale je třeba rozlišovat:
• Kdo má historickou studnu starší než z roku 1955,
nemusí se starat o nic.
• Kdo ji má z pozdější doby a má povolení k odběru
vody, také se nemusí starat o nic.
• Kdo ji má z pozdější doby a nemá povolení k odběru
vody, bude si jej muset opatřit.
Žádosti se podávají na odbor životního prostředí
Městského úřadu Brandýs n.L. – Stará Boleslav, který ale
sídlí v Praze na náměstí Republiky. Formuláře jsou k
dispozici na webu www.zanikpovoleni.cz nebo si je lze
vyzvednout na obecním úřadě.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 31. března 2007 od 8 hodin proběhne svoz
nebezpečného odpadu, elektrospotřebičů a pneumatik.
Kontejnery budou umístěny před obecním úřadem.

S novým stavebním zákonem pozbyla smysl stavební
komise v obci, neboť i s ohlašováním staveb se musí na
stavební úřad. Vyjádření (stanoviska) k novým
projektům podepisuje zástupce obce, čili starostka. Ta
má k ruce poradní výbor pro výstavbu a referentku pro
správu majetku. Podmínky stavby a jejich splnění, pokud
se stavba dotkne obecního majetku či veřejného
prostranství, budou projednávány se správou majetku.
Vyjádření k záměru individuálních stavebníků připraví
výbor pro výstavbu. K záměrům velkých stavebníků a k
podmínkám pro ně se vždy bude vyjadřovat celé
zastupitelstvo.
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VOLNÝ ČAS
Přípravka

FOTBAL  SKK Hovorčovice

POZVÁNKA

Zimní příprava našich nejmenších fotbalistů probíhá v
plném proudu již od poloviny ledna, kdy od 13. do 17.
ledna 2007 nabírali fyzickou kondici na horách.
"S klukama jsem nadmíru spokojená, bez řečí plnili
tréninkový plán, který jsem musela díky tomu, že nebyl
sníh, upravit“, říká Kačka Češpivová, trenérka přípravky.
Dále absolvovali 3 halové turnaje v Čelákovicích. Nyní v
březnu vyráží na druhé zimní soustředění, kde budou
dolaďovat fyzickou kondici a svezou se i na lyžích.
V lednu a únoru byly tréninky v hale na tenisových
kurtech v Hovorčovicích. Nyní v březnu začínají tréninky
již klasicky středa a pátek zatím od 16.30 hod.
Před začátkem sezony
přípravná utkání.

budou

ještě

sehrána

další

Žáci
Žáci se účastnili halového turnaje v Čelákovicích.
Tréninky mají s Kačkou již celý únor v pondělí od 16.30
hod venku na hřišti. Nadále budou tréninky s Kačkou v
pondělí a po upřesnění datumu a začátku budou tréninky
i s p. Novákem ve čtvrtek.
Muži
Muži se připravují již celý leden. Chodí každou středu na
umělou trávu na Prosek, neděle pak ven na hřiště. Mají
již také za sebou přípravné utkání s Mratínem a před
začátkem sezony sehrají ještě jedno přátelské utkání se
Sokolem Klíčany.
Start mistrovských utkání
Přípravka  neděle 8.4.2007 od 10.15 hod v Radošovicích
Žáci  sobota 7.4.2007 od 10.15 hod v Radonicích
Muži  neděle 25.3.2007 od 16.00 hod ve Veleni
1. hovorčovická nohejbalová liga
V srpnu 2006 byla v Kolibě u pana Marka Junghanse
založena 1. hovorčovická nohejbalová liga amatérů.
Slavnostního otevření ligy na tenisových kurtech v
Hovorčovicích, které připadlo na slunnou sobotu
9.9.2006, se zúčastnila také thajwanská diplomatka s
manželem. Zakladateli ligy jsou Petr Dvořák, Alois
Jalovičák, Marek Junghans a Luboš Milek. Jednotlivá kola
ligy se hrají pravidelně jednou měsíčně, celkem šest
týmů hraje systémem "každý s každým". Při turnajích je
nepravidelně pořádán i kulturní program pro všechny
přítomné. Další kolo 1. hovorčovické nohejbalové ligy se
koná v sobotu 3.3.2007. Podrobnější informace, tabulky
a fotografie můžete nalézt na internetových stránkách
www.1nbcdepo.estranky.cz.
Přijďte se podívat a zafandit si!

Trocha kultury nikomu neublíží!
Jistě budete souhlasit, že kostel sv. Jana Křtitele je
jedinečnou dominantou Hovorčovic i širokého okolí.
Chtěli bychom, aby se tento krásný objekt stal také
součástí kulturního a společenského života v obci.
Dovolte proto, abychom Vás pozvali na koncert
komorního pěveckého souboru Camerata, který se v
našem kostele uskuteční v sobotu 31. března 2007 od
19 hod. Těšíme se na hojnou účast!
Kam na Velikonoce? No přece do Hovorčovic!!!
V sobotu 7.4.2007 odpoledne připravujeme ve Vitall
Centru a přilehlém okolí program pro děti, rodiče,
mladší, starší i pokročilé, zkrátka pro všechny věkové
kategorie, s názvem Barevné Velikonoce s úsměvem
a v pohybu! Na co se můžete těšit? Malování, tvoření a
hrátky
v
tvůrčích
dílnách,
úsměvná
divadelní
představení, sportování a fotbalová klání našich
nejmenších fotbalistů. Program celé akce bude ještě
upřesněn, ale čas si rezervujte již nyní! Děti, přiveďte
své rodiče, vždyť přece víte, že kdo si hraje, nezlobí!
Zároveň prosíme všechny, kdo by měl chuť pomoci s přípravami
akce, její organizací, mohl poskytnout nějaký materiál
použitelný k tvoření nebo ji dokonce finančně podpořit, nechť
se, prosím, obrátí na pí. Dubnovou, tel. 737 242 494.

CO SE DĚ JE U SOUSEDŮ
Keramický ateliér Střípek
Ve sklepení zámku v Čakovicích (ZUŠ Marie Podvalové)
je pro veřejnost znovu otevřen keramický ateliér Střípek.
Pod odborným vedením zde mohou tvořit děti i dospělí,
společně i každý zvlášť. Sympatické je, že nejsou
stanoveny pevné termíny kroužků a přijít tak můžete,
kdykoliv se Vám to hodí: kromě pátku je ateliér otevřen
každé odpoledne, v pondělí a středu dokonce i do
pozdních večerních hodin (21.00). Takže když Vás zrovna
políbí múza nebo nevíte s dětmi, co s načatým
odpolednem, můžete se jít realizovat! Kontakt:
keramický ateliér Střípek, Jana Kosová, tel. 721 320 490
To tady ještě nebylo!
Ve středu 11.4.2007 v 18 hod se ve velkém sále v
Třeboradicích (vedle Maxim Clubu) představí francouzský
soubor Bab´s singers z lycea v Morlaix v Bretani a
pěvecký sbor Camerata Praha. Máme to za humny a
uznejte, že 80 (slovy osmdesát!) francouzských
„poprockerů“ tady nevídáme každý den!
I. westernový bál v Mratíně
Bál proběhne 10. 3. 2007 od 20 hod v místní sokolovně.
K tanci budou hrát František Nedvěd ml. a skupina Noví
Brontosauři. Vstupenky za 130, Kč obdržíte v "Ráji
zvířat" (Central group). Z každé prodané vstupenky
obdrží naše mateřská škola 30, Kč.

SOUHRNNÝ JÍZDNÍ ŘÁD PID  linek č. 305, 351 A 358 (platný od 4.3.2007)
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Obchodní centrum Čakovice
Českomoravská
Hovorčovice
Obchodní centrum Čakovice
Českomoravská
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17:01 17:16 17:31

07:21
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17:14
17:28
17:46

07:25
07:39
07:57
17:44
17:58
18:16

07:28
07:25
07:42
08:00
18:24
18:38
18:56

07:41
07:55
08:13
19:09
19:23
19:41

08:13 08:31 08:53
08:20 08:45 09:07
09:03 09:25
19:37 20:07 21:28
19:51 20:21 21:42
20:09 20:39 21:59

09:53 11:23
10:07 11:37
10:25 11:55
22:48
23:02
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Českomoravská
05:37 05:52 06:13 06:35 06:50
07:40 08:02 09:32 10:32 12:10 12:45 13:10
14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:40
Obchodní centrum Čakovice 05:13 05:55 06:10 06:31 06:53 07:08 07:26 07:58 08:20 09:50 10:50 12:28 13:03 13:28 14:26 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:58
Hovorčovice
05:24 06:07 06:22 06:43 07:05 07:20 07:32
07:22 08:10 08:32 10:02 11:02 12:40 13:15 13:40 14:38 14:40 14:54 15:10 15:24 15:40 16:10
Českomoravská
15:55 16:10 16:25 16:40 17:15 17:45 18:15 18:45 19:30 20:45 22:25 23:35
Obchodní centrum Čakovice 16:13 16:28 16:43 16:58 17:33 18:03 18:33 19:03 19:48 21:02 22:42 23:52
Hovorčovice
16:25 16:40 16:54 17:10 17:45 18:15 18:45 19:15 20:00 21:13 22:53 00:03
Legenda: linka 351a 305 normální písmo; linka 358  kurzíva; odjezd ze zastávky Hovorčovice, u kostela + 1 min oproti zastávce Hovorčovice
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