
Komunikace MČ Investor Termín akce od -do Typ akce Rozsah omezení 

Václavské náměstí, Na Příkopě, Náměstí 

Republiky, Revoluční, Řásnovka, Klášterská, 

Dvořákovo nábřeží, Náměstí Curieových, Čechův 

most, Nábřeží E. Beneše

1, 7 Prague Pride 12.8. (12:00 - 16:00 h) Organizovaný průvod Pohyblivý zábor komunikace 

Dvořákovo nábř., nám. Curieových, 17.listopadu 1 PPD 25.7. - 1.9. Stavební úpravy STL plynovodů
Omezaní dopravy v křižovatce Dvořákovo nábř. x nám. 

Curieových (zejména pravého odbočení na Čechův most)

křižovatka Vinohradská x Legerova 1,2 PPD 24.7. - 25.8. Stavební úpravy NTL a STL plynovodů
Zúžení jízdních pruhů v ul. Legerova na 2, stažení na jeden 

jízdí pruh z Vinohradké ul.

Vinohradská v úseku Wilsonova - Legerova 1,2
Národní muzeum 

(Metrostav)
1.1.  – 31.12. Přeložka kabelovodu, spojovací chodba

Vinohradská v úseku Wilsonova - Legerova 

zjednosměrněna, průjezd možný pouze ve směru 

Wilsonova - Legerova, v opačném směru vedena objížďka

Nuselský most 2 TSK 5.1. - 31.10. Oprava mostu  Uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru z centra

Na Slupi v úseku Botičská - Ostrčilovo náměstí 2 PP a.s. 9.8. - 7.9. stavební úpravy STL a NTL plynovodů
Částečná uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra. 

Doprava v obou směrech zachována. 

Jižní Spojka u přemostění podchodu ul. Skaláků 4 TSK 23.7. - 24.9. Obnova hydroizolace na mostě
Provoz veden vždy dvěna jízdními pruhy v každém jízdním 

směru

5. května v úseku Vyskočilova - Michelská 4 TSK 13.3. – 30.9. Výstavba protihlukové stěny Provoz veden 2 jízdními pruhy ve směru z centra

Jižní spojka v úseku ul. 5. května - Chodovská 4 TSK 7.7. - 18.8. Výměna mostních závěrů
Provoz veden 2 j. pruhy v obou směrech , z toho jeden v 

protisměru

Jižní Spojka, úsek Barr. most - hranice Prahy 10 4 TSK
5.8., 6.8. (10 - 18h.), 12.8., 13.8. (7 - 

14h.)

údržba komunikační zeleně a úklid 

příkopů, žlabů apod.
provoz veden 2 jízdními pruhy, postupný zábor 

Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 31.7.2017 – 13.8.2017



5. května, úsek Nuselský most - Brněnská  (0 km) 4 TSK
5.8., 6.8. (10 - 18h.), 12.8., 13.8. (7 - 

14h.)

údržba komunikační zeleně a úklid 

příkopů, žlabů apod.
provoz veden 2 jízdními pruhy, postupný zábor 

Plzeňská v úseli ul. před křiž. s ul. Na Čečeličce 5 MKB Stav a.s. 19.6. - 31.10. Zařízení staveniště rekonstrukce domu
Uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra, doprava 

zachována zbývajícím 1 pruhem  

K přehradám v úseku MÚK most Závodu míru 5 TSK 31.7. - 5.8. Oprava povrchu vozovky

Uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra, doprava do 

centra zachována. Směr z centra  po objízdné trase přes 

ul. Žitavského.  

Strakonická v úseku MÚK Výpadová -  K Sádkám 5 TSK 4.8. -8.8. Oprava povrchu vozovky

Uzavírka pravého pruhu ve směru do centra včetně 

připojení z Výpadové. Doprava zachována levým pruhem. 

Objížďka ve směru do centra: Výpadová - Strakonická z 

centra - MÚK Pražský okruh - Strakonická do centra. 

Plzeňská před křiž. s ul. Holečkova 5 UPC ČR 4.8 - 6.8. Pokládka nového vedení
Uzavírka pravého pruhu. Doprava zachována levým 

pruhem.

Plzeňská v úseku Holečkova - Podbělohorská 5 PVS a.s. 8.8. - 30.8. Rekonstrukce kanalizace
Uzavírka pravého pruhu. Doprava zachována levým 

pruhem.

Zlíchovský tunel 5 TSK 7.8. - 11.8. vždy 23,00 - 5,00 hod Údržba tunelu Jednosměrný provoz

Mozartova před křiž. s ul. Plzeňskou 5 UPC ČR 4.8. - 6.8. Pokládka nových kabelů

Uzavírka levé poloviny komunikace. Doprava ve směru z 

centra po objížďce: Plzeňská - vlevo Radlická - vlevo 

Kartouzská - přímo Plzeňská. 

Tomáškova, Mozartova 5 UPC ČR 11.8. - 13.8. Pokládka nových kabelů

Úplná uzavírka Tomáškovy ulice. Doprava odkloněna přes 

Brožíkovu ulici. V Mozartově ulici uzavírka jednoho pruhu 

ve směru na Plzeňskou. 

Strahovský tunel 5,6 TSK 6.8. - 8.8. vbždy 23,00 - 5,00 hod
Montáž kabeláže pro napájení 

ventilátorů
Úplná uzavírka tunelu.

Vltavská v úseku Svornosti - Hořejší nábřeží 5 PRE Distribuce 11. - 14.8. Obnova kVN
Uzavírka vždy jednoho pruhu. Doprava zachována 

zbývajícím pruhem. 

Moulíkova 5 PRE Distribuce 12. - 18.8. Obnova kVN
Úplná uzavírka Moulíkovy od Nádražní. Objíždka přes ul. 

U Královské louky. 



Kamýcká v úseku Olšová - Kosova 6 TSK 11.7. - 1.9.

Oprava povrchu vozovky, propustků, 

můstků, kanalizace a vodovodu včetně 

jejich přípojek

Úplná uzavírka komunikace, doprava vedena po 

vyznačených objízdných trasách. Pro trasu Velké Přílepy - 

Horoměřice - Suchdol: Pražská-Kralupská-Velvarská-

Horoměřická-Evropská-Jugoslávských Partyzánů-

Podbabská-Roztocká-Kamýcká. Pro trasu Velké Přílepy - 

Roztoky - Suchdol: Roztocká-Přílepská-Lidická-Nádražní-

Roztocká-Kamýcká

Veletření v úseku ul. Letenské nám. - Dukelských Hrdinů 7 TSK 2.8. - 26.8. Souvislá údržba komunikace

Realiazce akce po polovinách - jednosměrný provoz. Směr 

do centra po objízdné trase Nábř. kpt. Jaroše - Letenský 

tunel 

Argentinská před křižovatkou s ul. Plynární 7 PRE Distribuce 29.7  - 31.7.
Sonda pro ověření hlobky uložení plynu 

(DIR vydá ÚMČ Praha 7)

V ulici Argentinská uzavřen levý odbočovací jízdní pruh do 

ulice Plynární ve směru z centra.

Libeňský most 7,8 TSK 10.7. - 18.8.
Dynamické zkoušky zatížitelnosti 

mostu.

10.7 -15.7. - uplná noční uzavírka mostu (20:00 - 04:30), 

16.7. - 18.8 - zábor jízdního pruhu + chodník ve směru P7 

(provoz veden po kolejích)

Bubenečský tunel (STT) 7,8 SATRA
30.7. - 03.8. vždy pouze v noci od 23:00 

do 05:00 hod

Pravidelná údržba a kontrola 

technologie tunelu

Uzavírka Severní Tunelové Trouby, doprava v Jižní 

Tunelové Troubě bez omezení

V Holešovičkách 8 PVS + TSK 25.10.2016 – 25.8.
Oprava kanalizace + oprava 

komunikace

Provoz částečně převeden do protisměru. Dva j.p. 

v každém směru zachovány

Kostelecká 8 PVS, a.s. 19.6. - 30.9.
Výstavba nového vodovu 

(zkapacitnění)

19.6. - 2.7. - jízda ve zúžených jízdních pruzích                    

3.7. - 30.9. - jednosměrný provoz směrem do Ďáblic, 

objízdná trasa, Cínovecká, Veselská, Tupolevova

Prosecká v úseku ul. U Pekařky - Čuprova 8, 9 PVK 1.3. – 31.10. Havárie kanalizace
Ve směru centrum provoz sveden do jednoho jízdního 

pruhu.

Zenklova, Prosecká, Podlipného, Braunerova 8 PVS 5.4. – 17.9. Obnova vodovodu a kanalizace
V každé komunikaci vždy v jednom jízdním pruhu. 

Částečně jízda po tramvajovém tělese



Ke Štvanici 8 Česká spořitelna 22.6. - 15.9. Zřízení staveniště, Ohrada Zábor parkovacích stání, chodník

Sokolovská  v úseku ul. Zenklova - Pod Plynojemem 8 PVS 10.7. - 3.9. Obnova vodovodního řádu
Zábor jízdního pruhu ve směru do centra ( provoz veden 

po kolejích)

Hlávkův most 8 MHMP 23.6. - 17.12.
Výstavba podzemní kabelové komory 

"Kolektor Hlávkův most"

Provor veden ve dvou jízdních pruzích. Levý pruh je zúžen 

(2,0m).

Cínovecká 8
GIA Czech republic 

s.r.o.
1.7. - 25.7.

Výstavba směrníku čerpací stanice 

OMV

Zábor levé stany sjezdové rampy z Cínovecké ulice na ulici 

Kosteleckou. Jeden jízdní pruh zachován.

Voctářova 8 IMU a.s. 1.6. - 31.7. Vykládka materiálu Zábor části parkovacího pruhu

Prosecká v úseku ul. Na Rozhraní - Čuprova 8 DPP 10.8 - 14.10. Výstavba trolejového vedení
V každé etapě bude vždy zachován průjezd jedním 

jízdním pruhem v každém směru.

Voctářova 8
Pražská 

teplárenská, a.s.
31.7. - 14.8. Horkovodní přípojka Palmovka Park

Provoz veden v jednom jízdním pruhu pro každý směr 

jízdy.

Povltavská v úseku ul. U Meteoru - Čuprova 8 TSK 22.7. - 25.8. Oprava dilatací

Ve směru ulice Čuprova provoz veden po objízdné trase 

(Povltavská, Zenklova, Prosecká, Čuprova). Ve směru TKB 

provoz veden ulicí Povltavská. 

Náchodská v úseku ul. Hartenberská - Božanovská 9 PRE Distribuce 24.4. - 30.7. Obnova kabelů NN VN
Uzavírka chodníku. Chodci v koridoru na vozovce. Pravý 

jídzní pruh z centra uzavřen. 1+1 zachován.

Novosibřinská 9 MHMP 3.7. - 13.8. výstavba kanalizace provoz veden 1 j.pruhem, řízen kyvadlově SSZ



Mladoboleslavská x Rosická 9 MČ Praha-Vinoř 19.06. – 31.10.
Rekonstrukce a výstavba nových 

chodníků a zastávky BUS

Zábor při krajnici (Mladoboleslavská), zábor chodníku 

(Rosická)

Českomoravská v úseku Kurta Konráda - Ocelářská 9
Czech Residences 

a.s.
3.7. - 31.8. Přeložka vodovodního řadu

Uzavírka jízdního pruhu a parkovacího pruhu, směr 

centrum

Poděbradská, Kolbenova 9 TSK 3.7 .- 27.8. Oprava mostu přes ul. Kolbenova Uzavírka v jízdních pruzích, směr z centra

Českobrodská u křižovatky s ul. Hrdlořezská (zast. BUS 

Pod Táborem) a u zast. BUS Kolonie
9 TSK 16.07.-12.08.

Bezbariérové úpravy chodníků u 

přechodů pro chodce, výstavba dělících 

ostrůvků

Omezení v jízdních pruzích; 28.-31.07. mezi 07:00 – 16:00 

h uzavřen JP před upravovaným přechodem pro chodce u 

křižovatky s ul. Hrdlořezská, směr ZC (kyvadlový provoz)

Novovysočanská při výjezdu z ČSPH Benzina 9 IPP Invest s.r.o.
24.07.-13.08.(5A. fáze)                         

14.08.-20.08.(5. fáze)

stavební úpravy na komunikaci, směr z 

centra

zúžení jízdního pruhu směr z centra; 5A. fáze – výjezd 

z ČSPH umožněn; 5. fáze – výjezd z ČSPH uzavřen

Poděbradská v úseku ul. nájezd z ul. Cíglerova – most nad 

ul. Kolbenova
9 TSK

25.07. – 11.08.(1. etapa)                     

12.08. – 29.08.(2. etapa)

oprava dilatačních spár na mostě přes 

ulici Kolbenova, směr centrum

uzavírka pravého JP (1. etapa) a následně levého JP (2. 

etapa)

Novovysočanská v úseku K Fišpance - Pod Balkánem 9
EDIFICE Krejcárek, 

s.r.o.
17.07.-10.09. vybudování staveništního sjezdu

Zúžení jízdního pruhu směr centrum, uzavírka severního 

chodníku (zřízení náhradního přechodu pro chodce)

Rampa Průmyslová x Českobrodská směr Hostivař 9 TSK 12.8. - 16.8. Souvislá údržba komunikace
Úplná uzavírka komunikace, doprava vedena po 

vyznačených objízdných trasách. 

Kbelská (lávka Opočenská - Kytlická) 9 TSK
02.08. – 15.08.(1. etapa)                     

16.08. – 29.08.(2. etapa)
oprava lávky pro pěší

Uzavírka pravého JP v obou směrech (1. etapa);                         

uzavírka levého JP v obou směrech (2. etapa)                        



Starokolínská v úseku ul. Novolhotská - Ratbořská 21 HMP 31.7. - 10.9. Oprava kanalizace 

Provoz řízen kyvadlově pomocí SSZ. Ve směru Úvaly 

průjezd povolen jen autobusů MHD, ostatní doprava 

vedena po objízdné trase (Do Panenek, K Běchovicům, V 

Lipách, Staroújezdská). Ve směru do centra provoz veden 

ve stávající trase.

Štěrboholská spojka v úseku ČSPH MOL (VO č. 016016) – 

Národních hrdinů, směr z centra
10 TSK 12.7. – 11.10. (3. et.) Oprava protihlukové zdi

Ve třetí etapě dojde k omezení ve směru z cetra a bude 

uzavřena nájezdová rampa na Štrěrboholskou radiálu 

směr Černý Most a D10 + D11 z ul. Ústřední

Jižní spojka - lanový most 10 TSK 23.7.-11.8. Údržba lanových závěsů

Uzavírka levého JP, směr z centra (1. etapa);                         

uzavírka levého JP, směr do centra (2. etapa);                            

provoz dvěma jízdními pruhy vždy zachován

Vršovická v úseku Kodaňská – Moskevská 10 PVS a.s.
31.07. – 17.08.(1. etapa)                     

18.08. – 25.09.(2. etapa)
Obnova vodovodních řadů

1. et.: úplná uzavírka jízdního pásu v úseku Kodaňská – 

Altajská, směr centrum, s uzavírkou vjezdu/výjezdu do ul. 

Archangelská; 2. et.: uzavírka vjezdu do ul. Kodaňská 

(jednosměrný provoz od ulice 28. pluku)

Korunní (u křižovatky s ul. Chorvatská) 10
UPC Česká 

republika, s.r.o.
01.08.-10.08. Výstavba optické sítě

Uzavírka pravého JP a části parkoviště před čp. 2456, 

průjezd kolem stavby umožněn po tramvajovém tělese

Přátelství v úseku ul. K Netlukám – hranice Prahy 10 TSK 19.06. – 13.08. (3. etapa, 2.-6. fáze) Rekonstrukce komunikace

K poště/Pánkova - K Říčanům: kyvadlový provoz (SSZ) 

jedním jízdním pruhem; K Říčanům – K Netlukám: 

jednosměrný provoz směr Říčany (5.-6. fáze)


