Změny v jednotlivých oblastech:
1) Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Čimice
Odklonění linky 136 z Proseka do Čakovic kvůli posílení Letňan přivede do oblasti Žernosecké ulici
nově linku 183, která bude nahrazena ve směru od Vysočanské přes Prosek a do Kobylis
prodlouženou linkou 152, která bude nově jezdit i večer a o víkendu a mezi Kobylisy a Čimicemi
novou linkou 145. Mezi Kobylisy a zastávkou Šimůnkova nově pojede také prodloužená linka 102,
která zajistí z Bohnic přímé spojení k Poliklinice Čumpelíkova. Večerní a víkendový provoz bude mít
nově také linka 169. Polovinu spojů linky 183 ve špičkách pracovních dnů nahradí v jejím
nejvytíženějším úseku nová linka 182 vedená z Polikliniky Prosek přes Vysočanskou, Spojovací a
Nádraží Hostivař až na Opatov.
2) Letňany, Čakovice, Miškovice, Kbely, Satalice
Staré Letňany budou posíleny nově vedenou linkou 195 v kloubových vozech, která bude ve směru do
Čakovic nahrazena odkloněnou linkou 136. Místo zkrácené linky 158 pojede do Miškovic linka 140.
Linka 201 bude posílena a prodloužena místo linky 202 přes Satalice na Černý Most a původní linka
202 nahradí v úseku Čakovice – Nádraží Kbely zrušenou linku 159. Posílená linka 201 převezme ze
Satalic k metru B zátěž linky 186, která bude alespoň částečně nahrazena prodlouženou linkou 386,
nově očíslovanou jako 396.
3) Strašnice, Záběhlice, Horní Měcholupy, Petrovice
Potřebné posílení v Záběhlicích zajistí odkloněná linka 101, která již nepojede na Nádraží Hostivař, ale
na Skalku (ve špičkách i nadále na Zentivu). Nová linka 154 pak ze Strašnické nahradí zkrácenou
linkou 196, která již do Záběhlic nedojede, a také nahradí polovinu spojů linky 183. Linka 138 bude ze
Spořilova prodloužena k Nemocnici Krč místo linky 293. Spoje linky 181, které jsou dnes ukončeny
v zastávce Barvy a Laky, budou nově očíslovány jako linka 182, která dále pojede po trase linky 183 na
Prosek. Posílení oblasti Hornoměcholupské ulic zajistí jak nová linka 154, tak prodloužená linka 175
na Háje. Ve starých Petrovicích nahradí nová linka 154 zkrácenou linku 296. Na linku 183 budou ve
všední dny nasazeny kloubové vozy. Vznikne také nová školní linka 552 v trase Ústřední – Boloňská –
Morseova.
4) Praha 4 a 12
Nová páteřní linka 134 pro obsluhu území uvnitř Prahy 4 nahradí zkrácenou linku 121 i zrušenou linku
205 na Zelený Pruh. Obsluhu zastávek Rosečská, Nad Rybníky a Nad Havlem nově místo linky 293
zajistí nové midibusové linky 117 a 203. K Nemocnici Krč pojede ze Spořilova místo linky 293
prodloužená linka 138. Nová linka 117 také nabídne přímé spojení Polikliniky Budějovická a IKEMu
s Novými dvory, Lhotkou a Modřany včetně celotýdenní obsluhy Tyršovy čtvrti. Na Násirovo náměstí
pojede místo linky 173 prodloužená linka 157. Linka 196 bude zkrácena od Smíchova na Kačerov,
resp. ve všední dny skončí na Kloboučnické, ale linka 150 naopak pojede až na Želivského i večer.
5) Jižní Město, Kunratice
Nová linka 154 nově propojí různé oblasti Jižního Města, Petrovic a Horních Měcholup a nahradí
posilové spoje linky 197 i omezenou linku 183. Nová midibusová linka 203 nahradí na Jižním Městě
zrušenou linku 293 a ve směru do Kunratic zkrácenou linku 193. Nová linka 182 nahradí posilové
spoje linky 181 z Opatova do Hostivaře a doplní linku 183 ve směru na Prosek. Linka 165 bude
zkrácena na Háje. Studentské posilové spoje mezi Chodovem a Volhou budou převedeny z linky 193
na 177.

