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

Vinohradská v úseku ul. 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

Letenská (oblast křižovatky Klárov a U Lužického 

semináře)
1 DP, a.s. 23.11. (20:00) - 24.11. (04:45)

Vrchní stavba - výměna sjezdové 

výhybky tramvajové trati

Úplná uzavírka ul. Letenská, objízdná trasa: Vítězná, Most 

Legií, Smetanovo nábřeží, Křižovnická, Mánesův most

Dvořákovo nábř. 1 TSK 16.11. - 23.11. Opravy komunikace
Omezení pohybu v křižovatce Dcořákovo nábř. x 

Klášterská - objízdná trasa

Klárov u úseku Nábřeží E. Beneše - U Bruských kasáren 1 DP, a.s. 25.11. (00:30) - 3.12. (20:00) Vrchní stavba - výměna kolejnic

Úsek obousměrně zúžen na jeden jízdní pruh. Objízdná 

trasa směr Malá strana vede po komunikacích ul.: 

Nábřeží E. Beneše, U Bruských kasáren, Klárov, 

Valdštejnská

 Jaromírova, Sekaninova, Křesomyslova 2 DP 2.9. - 9.12. Rekonstrukce tramvajvé tratě
Postupná uzavírka komunikací dle harmonogramu prací , 

objížďka

Na Slupi v úseku Svobodova - Ostrčilovo nám. 2 TSK 24.10. - 9.12. Oprava vozovky a chodníků

Úplná uzavírka komunikace pro individuální dopravu. 

Průjezd náhradní autobusové dopravy v obou směrech 

zajištěn přenosným SSZ. 

Jana Želivského v úseku ul. U Nákladového nádraží - 

Basilejské nám. 
3 TSK 16.11. - 4.12. Opravav komunikace 

Provoz omezen na jeden jízdní pruh ve směru ul. 

Basilejské nám. po celou dobu stavby. 2.12 - 3.12. úplná 

uzavíkra kom. Jana Želivského - objízdná trasa přes ul. U 

Nákladového nádřaží - Malešická. 

Jeremiášova v úseku Plzeňská - Hájčí 5 OTV MHMP 6.11.2017 - 31.1.2018 výstavba splaškové kanalizace 1a.etapa
Zábor levého jízdního pruhu ve směru k Rozvadovské 

spojce, doprava vedena v pravém jízdním pruhu

Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 20.11.2017 – 3.12.2017



Plzeňská v úseku ul. před křiž. s ul. Na Čečeličce 5 MKB Stav a.s. 19.6. - 31.11. Zařízení staveniště rekonstrukce domu
Uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra, doprava 

zachována zbývajícím 1 pruhem  

Rozvadovská spojka ul. v úseku Bucharova - Jeremiášova 5 TSK 20.9. - 20.11.
Oprava mostu v ul. Bavorská nad 

Rozvadovskou spojkou

Uzavírka ostavných pruhů v obou směrech a uzavírky 

jízdních pruhů dle postupu prací, doprava vedena v 

jednom jízdním pruhu v každém směru

Zlíchovský tunel, Dobříšská v úseku Strakonická - tunel 

Mrázovka
5 TSK 26.11. 5,00 - 8,00 hod Revize trafostanice Úplná uzavírka. Doprava odkloněna po objížďce. 

Karlická u křiž. Zdická 5 IBS Rokal 20.11. - 27.11. Vodovodní přípojka
Uzavírka poloviny komunikace. Doprava zachována v 

obou směrech. 

Bělohorská v úseku Heleny Malířové - Gymnastická 6 ČTI a.s. 25.11. Vytahování nefunkčních kabelů
Zábor jízdního pruhu ve směru do centra. Doprava 

zachována po zbývající části komunikace. 

Patočkova v úseku U Brusnice - Cukrovarnická 6 TSK 30.10. - 20.12.
Výstavba uličních vpustí a ražené části 

kanalizace

Uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru do centra a 

levého jízdního pruhu ve směru z centra, doprava vedena 

po zbylé části komunikace, v každém směru zachován 

jeden jízdní pruh

Brusnický, Dejvický, Bubenečský tunel 6,8 TSK 25.11. 23,00 - 26.11. 5,00 Pravidelná údržba tunelů Úplná uzavírka tunelů. Doprava odkloněna po objížďce. 

Strojnická 7
Holešovický 

trojúhelník s.r.o.
27.11 4:30 - 22:30 Montáž věřového jeřábu.

Krátkodobá uzavirka komunikace. Objízdná trasa po 

trase Dukelských hrdinů, Veletržní

Ortenovo náměstí 7 ÚMČ Praha 7 25.11. 7:00 - 18:00 Instalace vánočního stromu
Zábor jízdního pruhu ve směru Libeňský most. Provoz 

zachován v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy.

Strojnická, Veletržní 7
Holešovický 

trojúhelník s.r.o.
23.10 - 30.4.2018

Realizace přípojky VN, vykládka 

materiálu, vjezd na stavbu
Zábor části parkovacího pruhu a částečný zábor chodníku.



Voctářova 8 PRE distribuce a.s. 6.11. - 15.12. Přelořka kabelu a TS 

Zábor chodníku a části parkovacího pruhu s jízdním 

pruhem. Provoz zachován v jednom jízdním pruhu v 

každém směru.

Zenklova v úseku ul. nám. Dr. Václava Holého - Elsnicovo 

nám.  
8 TSK 31.10. - 7.1.2018 Rekonstrukce mostu přes Rokytku

Úplná uzavírka komunikace pro IAD, TRAM po jedné 

koleji obousměrně. 

Zenklova, Prosecká, Podlipného, Braunerova 8 PVS 5.4. – 22.12. Obnova vodovodu a kanalizace
V každé komunikaci vždy v jednom jízdním pruhu. 

Částečně jízda po tramvajovém tělese

Sokolovská  v úseku ul. Zenklova - Pod Plynojemem 8 PVS 10.7. - 30.11. Obnova vodovodního řádu

I. etapa (10.7. - 3.9.): Zábor jízdního pruhu ve směru do 

centra ( provoz veden po kolejích). II. etapa (4.9. - 30.11.): 

Zábor jízdního pruhu ve směru z 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).

Libeňský most 8 HMP 28.8. - 30.11. Demolice rampy
Uzavření najezdové rampy z ulice Voctářova. Objízdná 

trasa: Voctářova, Štorchova

V Holešovičkách, most Barikándníků 8 TSK 9.10. - 25.11.

Opravya říms, betonových 

svodidlových zídek, část povrchu 

vozovky

Ve směru z centra provoz veden ve stávajícím dopravním 

opatření připojení TKB (jeden jízdní pruh), Ve smeru do 

centra provoz veden ve stávajících dvou jízdní pruzích.

Nová Povltavská 8 Správa služeb HMP
2.12. (11:00) - 3.12. (15:00), náhradní 

termín 9.12 (11:00) - 10.12 (15:00) 

Oprava protipovodňových opatření 

(injektáž).
Zábor pravého jízdní pruhu ve směru most Barikádníků.

Novovysočanská 9 EDIFICE Krejcárek 20.11 - 30.11. Stavba staveništního vjezdu
Provoz zachován v jednom jízdním pruhu v každém 

směru.

Čuprova v úseku Sokolovská - Spojovací (Balabenka) 9 TSK 13.11. - 6.12. Souvislá údržba komunikace
Provoz omezen na komunikacích ul. Českomoravská, 

Sokolovská, Čuprova, Spojovací, Na Žertvách

Prosecká v úseku ul. Na Rozhraní - Nad Kelerkou 9 PVS 16.10. - 15.11 Rekonstrukce kanalizace
Provoz zachován v jednom jízdním pruhu v každém 

směru.



Poděbradská, Kolbenova 9 TSK 3.7 .- 30.11. Oprava mostu přes ul. Kolbenova Uzavírka v jízdních pruzích, směr z centra

Vršovická v úseku ul. Oblouková – Moskevská 10 PVS 14.8. – 31.1.2018 Rekonstrukce kanalizace, injektáže
Zábor v jízdním pruhu v obou směrech; umožněn průjezd 

parkovacím pruhem

Černokostelecká v úseku Dřevčická - Sazečská 10 TSK 7.11. – 15.12.
Oprava dilatací na mostě Y534 přes 

železniční vlečku

Uzavírka nejprve pravého (1. etapa) a následně levého (2. 

etapa) jízdního pruhu v obou směrech

Minská v úseku Vršovická - Moskevská 10 DP, a.s. 17.11. (04:00) - 26.11. (20:00) Vrchní stavba - oprava tramvajové trati

Jednosměrný provoz ve směru od Vršovické k Moskevské. 

Od Moskevské k Vršovické a do Oreslké je značena 

objízdná trasa

Průmyslová - Spalovna Malešice 10 TSK 15.11.- 15.12. Rekonstrukce SSZ 0.619 Zábory v komunikační zeleni + dělících pásech

Vršovická v úseku Kodaňská - Altajská 10 PVS 15.11.-23.11.
Obnova povrchu vozovky po 

rekonstrukci vodovodních řadů

Úplná uzavírka jízdního pásu, směr centrum, vyznačena 

objížďka; obsluha ulice Archangelská bude z ulice 

Kavkazská.

Vršovická v úseku Moskevská - Altajská 10 PVS 15.11.-30.11.
Obnova povrchu vozovky po 

rekonstrukci vodovodních řadů

Uzavírka jízdního pruhu, směr z centra, vč. přejezdu 

tramvajového tělesa u zastávky TRAM „Koh-i-noor“

Přátelství x NN1106 (K Uhříněvsi) 10 TSK 25.11. – 26.11. Montáž svodidel
Uzavírka jízdního pruhu v délce cca 70 m, směr centrum, 

vč. křižovatky s komunikací NN1106 (K Uhříněvsi)

Na padesátém 10 DPP 4.9. – 20.1.2018
Rekonstrukce povrchových objektů 

stanice metra Skalka

Zábory v autobusovém zálivu, jízdním pruhu a na 

chodníku v prostoru zastávky BUS Skalka v obou směrech


