
č. Komunikace 
Správní 

obvody
Investor Termín akce od -do Typ akce Rozsah omezení 

1 Korunní v úseku Budečská - Šumavská 2 CC Real 1.4. - 31.12. Rekonstrukce přilehlého objektu
Uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra, doprava zachována po 

tramvajovém tělese

2 Resslova v úseku Václavská - Karlovo náměstí 2 DP a.s.
9.10.2018 - 8.5.2019 vžd od 20,00 

- 6,00 hod

Generální oprava pohyblivých schodů na 

Karlově náměstí

Zábor pravého jízdního pruhu ve směru k náměstí. Doprava 

zachována levým pruhem. 

3 Resslova v úseku Václavská -  Na Zderaze 2 PRE a.s. 7.10. - 31.10. Pokládka nových kabelů PRE
Zábor pravého jízdního pruhu ve směru k Vltavě pro vytvoření 

koridoru pro pěší. 

4 Italská v úseku Vozová - Seifertova 2,3 Churchill Square 10.10. - 30.11.
Rekonstrukce vozovky v rámci přilehlé 

novostavby

Zábor poloviny komunikace, doprava zachována po zbývající části 

komunikace. 

5 Husitská 3 TSK 1.10. - 30.11
Rekonstrukce ceého profilu komunikace 

včetně inženýrských sítí

Jednosměrná uzavírka komunikace, vyznačena objízdná trasa - 

směr do centra průjezdný IAD + MHD

6 Jana Želivského v úseku ul. Jesiniova - Basilejské nám. 3 TSK 29.10. - 4.11. Oprava povrchu vozovky Zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou 

7 Nuselský most 4 DP, a.s.
1.10. -11.11. vždy jen od 09:00 do 

15:00 hod
Oprava mostu a tubusu metra Provoz veden 2 jízdními pruhy v max. délce 100m ve směru z centra 

8 Spořilovská, nad mostem přes ul. Türkova 4 TSK 9.10. - 9.12. oprava dilatačních závěrů Provoz veden 2 jízdními pruhy ve směru na Brno

9 Chodovská 4 PRE a.s. 9.10. - 31.10. výměna kabelů VN a SDK provoz veden 1 jízdním pruhem ve směru na Braník

10 Jižní spojka, úsek 5. května - Barrandovský most 4 TSK 17.10. - 27.11. Oprava  hydroizolace a povrchu vozovky Provoz veden 2 jízdními pruhy ve směru na Prahu 5

11 Plzeňská v úseku Tomáškova - Holečkova 5 PVK a.s. 7.3. - 16.11. Rekonstrukce kanalizace - 9.etapa
Uzavírkajízdního pruhu ve směru z centra. Doprava zachována 

zbývajícím pruhem. 

12 K Barrandovu v úseku U náhonu - Pražský okruh 5 TSK 23.10. - 9.11. Oprava komunikace
Uzavírka levého pruhu ve směru z centra, doprava ve směru z 

centra zachována 2 pruhy. Ve směru do centra pouze 1 pruhem.

Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 29.10.– 11.11 .2018



13 Bucharova v úseku Běhounkova - Běhounkova 5 RP Bucharova, s.r.o. 3.11. - 6.11. Výstavba nového přechodu pro chodce Zúžené jízdní pruhy v každém směru

14 Strahovský tunel 5,6 TSK 3.11. 23:00 - 4.11. 05 :00 Čištění bezpečnostních kamer v tunelu

Úplná uzavírka tunelu, doprava vedena po objízdné trase 

Plzeňská-podbělohorská-Pod Stadiony-Turistická-Vaníčkova-

Bělohorská

15 Podbabská v úseku V podbabě - Pod Paťankou 6 TSK 30.10. - 23.11 Oprava povrchu vozovky
Uzavírka jízdních pruhů v obou směrech, doprava vedena po zbylé 

části komunikace, pro každy směr zajištěn jeden jízdní pruh

16 Vaníčkova v úseku Diskařská - Olympijská 6 TSK 31.10. - 22.11. Oprava povrchu vozovky

Uzavírka jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, doprava 

řízena přenosným signalizačním zařízením, ve směru na Strahov 

pouze autobus MHD, ostatní doprava po okolních místních 

komunikacích

17 Patočkova v úseku Cukrovarnická - Střešovická 6 PVS 5.11. - 21.12. Přeložka a oprava vodovodního řadu
Zábor jednoho jízdního pruhu ve směru z centra, doprava vedena 

po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu

18 Strojnická, Veletržní 7
Holešovický 

trojúhelník, a.s.
6.10. - 31.5.2019

Realizace kanalizační přípojky, vykládka 

materiálu a staveništní techniky
Zabor parkovacích stání.

19 Hlávkův most 7 TSK, a.s. 15.10. - 2.12.
Provádění průzkumných sond - stanovení 

zatíženosti, prověření možnosti oprav

Etapovité uzavírání jízdních pruhu v obou směrech. V každé etapě 

zachován vždy průjezd jedním jízdním pruhem v každém směru. Při 

uzavírce pravých jízdních pruhů je provoz veden ve dvou jízdních 

pruzích v každém směru (jeden jízdní pruh veden po tramvajovém 

tělese).

20 nábřeží Kapitána Jaroše (podjezd Hlávkova mostu) 7 hl.m Praha 22.10. - 31.3.2019

Odvodnění podjezdu Hlávkova mostu 

(modernizace a rozšíření části 

protipovodňových opatření)

Ve směru z centra průjezd jedním jízdním pruhem zachován.

21 Bubenská v úseku ul. Bubenské nábř.  - Heřmanova 7 TSK 24.10. - 23.12. Havarijní stav mostu
Uzavírka jízdního pásu ve směru z centra. Objízdná trasa vedena po 

ul. nábřeží Kapitána Jaroše a Dukelských hrdinů.

22 Zenklova, v useku Horovo náměstí - Na Sypkém 8 TSK
2.1. - 21.12. (5.etapa 1.11. - 

21.12.)

Rekonstrukce povrchů vozovek a 

chodníků.

Provoz obnoven. Zábor jízdního pruhu ve směru z centra v úseku 

Čuprova - Červená báň. Zábor jízdního pruhu ve směru do centra v 

úseku Braunerova - Kandertova. Provoz veden po tramvajovém 

tělese. Zábor chodníků.

23 Křižíkova 8 SŽDC, s.o. 28.10. - 21. 12. Rekonsrtukce Negrelliho viaduktu

Zábor jízdního pruhu a chodníku. Doprava je pod Negrelliho 

viaduktem vedena ve třech jízdních pruzích (2 j.p. ve směru Žižkov, 

1. j.p. ve směru Florenc).



24 Povltavská, most Barikádníků 8
Inženýring doprvaních 

staveb, a.s.
9.10. - 18.11.

Stavební práce na rozšíření rampy na 

most Barikádníků.

Provoz ve směru z TKB na most Barikádníků etapavitě omezován 

dle odsouhlasených situací. Vždy umožněn průjezd vozidel. 17.11. 

krátkodobá noční uzavírka z důvodu pokládky povrchu. Doprava 

vedena po objízdné trase. 

25 Ústecká 8 TSK, a.s. 16.10. - 23.11. Souvislá údržba komunikace

V první etapě uzavřen jízdní pás ve směru z centra. Ve druhé etapě 

uzavřen jízdní pás ve směru do centra. V každé etapě je provoz 

veden obousměrně po neuzavřeném jízdním pásu. Ve druhé etapě 

je přístup do ulic K Ládví a Dopráváků zachován po objízdné trase 

(vždy uzavřena pouze jedna křižovatka).

26 Zenklova, křižovatka s ul. Bulovka 8 TSK
2.11. 18:00 - 3.11. a              9.11 

18:00 - 11.11.
souvislá údržba komunikace

V 1. etapě zábor levého odbočovacího pruhu ve směru do centra. 

Průjezd zachován ve dvou jízdních pruzích. Ve 2. etapě zábor 

pravého odbočovacího pruhu a jízdního pruhu přímo ve směru do 

centra. Provoz zachován v jednom jízdním pruhu.

27 Střelničná, Klapkova 8 PVS 31.10. - 15.11. Rekonstrukce kanlizace
Částečný zábor jízdního pruhu v ul. Klapkova ve směru z centra. 

Provoz veden po kolejích. Tramvajový provoz zachován.

28 Kolbenova v prostorách kři. s ul. Poštovská 9 Creviston 14.9. - 14.12.
Rekonstrukce křižovatky Poštovská x 

Kolbenova
Zábor severní části vozovky ve směru do centra

29 Čakovická v prostorách křižovatky s ul. Ke Klíčovu 9 TSK + PVK 16. 10. - 30.11. Výstavba okružní křižovatky Úplná uzavírka křižovatky Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu

30 Starokolínská 9 PVS 20.10.-15.11. Rekonstrukce kanalizace Zábor části jízdního pruhu ve směru DC

31 U Vršovického hřbitova 10 SŽDC, s.o.
15.7. - 30.11.                                    

7.12.-9.12.

Optimalizace traťového úseku Praha 

Hostivař - Praha hl. n.

15.7. -30.11. částečná uzavírka (průjezd v obou směrech 

zachován); 17.11. 21:00 h - 18.11. 5:00 h - SSZ kyvadlový provoz; 

7.12. 21:00 h - 8.12. 5:00 h a 8.12. 21:00 h - 9.12. 5:00 h - úplná 

uzavírka (objízdná trasa Vršovická - Moskevská)

32 Vršovická v úseku Moskevská - Minská 10 PVS 1.10. - 31.10. Rekonstrukce kanalizace
Uzavírka části jízdního pruhu za křižovatkou s ul. Moskevská směr 

centrum

33 Štěrboholská spojka 14,15 TSK 20.10.-11.12.
Výměna mostních dilatací přes Hostavický 

potok

Uzavírka postupně levé a pravé poloviny vozovky (2 etapy) ve 

směru do centra. Provoz zachován dvěma jízdními pruhy pro každý 

směr jízdy (pravý veden podél staveniště, levý převeden do 

protisměrného jízdního pásu a šířkově omezen).

34 Jižní spojka/Štěrboholská spojka v úseku Průmyslová - ČSPH MOL 15 TSK 20.10. - 2.11.
Výstavba přejezdů středního dělícího 

pásu 

Uzavírka levého jízdního pruhu v obou směrech. Provoz zachován 

dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy se šířkovým omezením.



35 Průmyslová x Jižní spojka 10 TSK 26.10. - 27.11. Obnova SSZ 0.624 Zúžení v jízdních pruzích v obou směrech

36 V olšinách v úseku Úvalská - Žermanická 10 Dial Telecom a.s. 1.11. - 15.11. Pokládka optických kabelů
Omezení v pravém jízdním pruhu a parkovacím pruhu ve směru do 

centra


