
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 Italská v úseku Vozová - Seifertova 2,3 Churchill Square, a.s. 10.10. - 31.12.
Rekonstrukce vozovky v rámci přilehlé 

novostavby

Zábor poloviny komunikace, doprava zachována po zbývající části 

komunikace. 

3 Rozvadovská spojka, Bucharova a Jeremiášova 5 TSK a.s. 19.11.2018 - 28.2.2019 Modernizace dopravního značení
Krátkodobé uzavírky jízdních pruhů, doprava vedena po zbylé části 

komunikace

4 Patočkova v úseku Břevnovská - U Dělnického cvičiště 6 PVS 12.11.2018 - 28.2.2019 Rekonstrukce kanalizace
Zábor části jízdních pruhů ve směru do centra dle postupu prací, 

doprava vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu

5 Strojnická, Veletržní 7
Holešovický 

trojúhelník, a.s.
6.10. - 31.5.2019

Realizace kanalizační přípojky, vykládka 

materiálu a staveništní techniky
Zabor parkovacích stání.

6 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.

7 Bubenská v úseku ul. Bubenské nábř.  - Heřmanova 7 TSK 24.10. - 31.12. Havarijní stav mostu
Uzavírka jízdního pásu ve směru z centra. Objízdná trasa vedena po 

ul. nábřeží Kapitána Jaroše a Dukelských hrdinů.

8 Argentinská 7 Vivus Argentinská 26.11. - 30.4.2019 Zábor pro betonpumpu a nákladní auto
Zábor zpevněné části při kraji vozovky nezasahující do jízdního 

pruhu (odstavný pruh)

9 Argentinská 7 Pragueinvest, s.r.o. 6.1.2019 od 8:00 do 12:00

Přesun materiálu a výrobků mobilním 

jeřábem na střechu administrativní 

budovy.

Krátkodobý zábor dvou jízdních pruhů ve směru z centra.

10 Zenklova, v úseku 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.

11 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).

12 Střelničná v kři s ul. Klapkova 8 PVS 16.11. - 15.3.2019 Rekonstrukce kanalizace (2. etapa)

Částečný zábor jízdního pruhu v ul. Klapkova ve směru z centra. V 

ul. Střelničná uzavřen jízdní pruh pro pravé odbočení do 

ul.Klapkova. Provoz veden po kolejích. Tramvajový provoz 

zachován.

Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 17.12.– 30.12 .2018



13 Starokolínská 9 PVS 3.12.2018 - 30.1.2019 Rekonstrukce ČSOV
Zábor části jízdního pruhu ve směru do centra, obousměrný provoz 

zachován

14 Náchodská  úseku u domu č.p. 65 9 Borozidis 19.12.-23.12.2018 Prodejní místo
Zábor části odstavného pruhu ve směru do centra, úsek Bystrá - 

Javorská

15 U Vršovického hřbitova pod železničním mostem 10 SŽDC, s.o. 15.7. - 14.08.2019
Optimalizace traťového úseku Praha 

Hostivař - Praha hl. n.

Částečná uzavírka při rekonstrukci žel. mostu (průjezd v obou 

směrech zachován v jednom j.p.)

16 Vršovická v úseku Moskevská - Minská 10 PVS 1.10. - 15.1.2019 Rekonstrukce kanalizace
Uzavírka části jízdního pruhu za křižovatkou s ul. Moskevská směr 

centrum

17 Vršovická v úseku Sportovní - Petrohradská 10 PVS 15.11. - 15.2.2019 Rekonstrukce kanalizace
Uzavírka v levém jízdním pruhu před křižovatkou s ul. 

Petrohradská, směr centrum


