Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 14.1.– 27.1 .2019
Správní
obvody

Investor

Termín akce od -do

17.listopadu

1

ETAMP FILM

2

Korunní v úseku Budečská - Šumavská

2

3

Italská v úseku Vozová - Seifertova

4

č.

Komunikace

Typ akce

Rozsah omezení

1

26.1. od 11:00 do 21:00 hod

Filmové natáčení "Bez vědomí"

Uzavírka v úseku ul. Na Rejdišti - Pařížská, vyznačena objízdná trasa

CC Real

1.1. - 31.3.

Rekonstrukce přilehlého objektu

Uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra, doprava zachována po
tramvajovém tělese

2,3

Churchill Square, a.s.

1.1. - 31.1.

Rekonstrukce vozovky v rámci přilehlé
novostavby

Zábor poloviny komunikace, doprava zachována po zbývající části
komunikace.

Rozvadovská spojka, Bucharova a Jeremiášova

5

TSK a.s.

1.1. - 28.2.

Modernizace dopravního značení

Krátkodobé uzavírky jízdních pruhů, doprava vedena po zbylé části
komunikace

5

K Barrandovu v úseku Barrandovská - Geologická

5

TSK a.s.

16.1. - 1.3. vždy 10,00 -15,00

Oprava svodidlových říms

Uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru z centra. Doprava
vedena levým pruhem

6

Strakonická v úseku most Inteligence - Barrandovský most

5

TSK a.s.

27.1. 8,00 - 12,00 hod

Průzkum a čištění kanalizačních vpustí

Uzavírka pravého pruhu ve směru do centra.

7

Patočkova v úseku Břevnovská - U Dělnického cvičiště

6

PVS

1.1. - 28.2.

Rekonstrukce kanalizace

Zábor části jízdních pruhů ve směru do centra dle postupu prací,
doprava vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu

8

Brusnický a Dejvický tunel

6,7

SATRA

28.1. - 31.1. pouze v noci od
23:00 do 05:00 hod.

Pravidelná údržba a kontrola technologie Uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po objízdné trase
tunelů TKB
Pataočkova - Nilady Horákové

9

Brusnický a Dejvický tunel

6,7

SATRA

2.2. - 3.2. v noci od 23:00 do
05:00 hod.

Pravidelná údržba a kontrola technologie Uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po objízdné trase
tunelů TKB
Pataočkova - Nilady Horákové

10

Patočkova v úseku Cukrovarnická - U Brusnice

6

PVS

14.1. - 25.3.

Rekonstrukce a přeložka vodovodního
řadu

Zábor části pravého jízdního pruhu ve směru z centra, doprava
vedena v levém jízdním pruhu

11

Strojnická, Veletržní

7

Holešovický
trojúhelník, a.s.

1.1. - 31.5.

Realizace kanalizační přípojky, vykládka
materiálu a staveništní techniky

Zabor parkovacích stání.

12

nábřeží Kapitána Jaroše (podjezd Hlávkova mostu)

7

hl.m Praha

1.1. - 31.3.

Odvodnění podjezdu Hlávkova mostu
(modernizace a rozšíření části
protipovodňových opatření)

Ve směru z centra průjezd jedním jízdním pruhem zachován.

13

Argentinská

7

Vivus Argentinská

1.1. - 30.4.

Zábor pro betonpumpu a nákladní auto

Zábor zpevněné části při kraji vozovky nezasahující do jízdního
pruhu (odstavný pruh)

Demontáž portálu dopravního značení

Krátkodobá uzavírka komunikace. Přidržení dopravy
prostřednictvím Policie ČR na dobu nezbytně nutnou, max. 7 min.

1.1. - 15.3.

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.

SŽDC, s.o.

14.1. - 27.1.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu sanace oblouků

Zábor levého jízdního pruhu v každém směru jízdy (oblouk 059S +
oblouk 060J). V každém směru jízdy zachován průjezd jedním
jízdním pruhem.

8

SŽDC, s.o.

7.1. - 31.5.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

V ul. Křížíkova zábor severního chodníku a přilehlého jízdního
pruhu.Doprava je pod Negrelliho viaduktem vedena ve třech
jízdních pruzích (2 j.p. ve směru Žižkov, 1 j.p. ve směru Florenc). Ul.
Prvního pluku v úseku Za Poříčskou branou - Křižíkova neprůjezdná.

6, 7, 8

SATRA

19.1. 23:00 - 20.1. 05:00

Starokolínská

9

PVS

1.1. - 30.1.

Rekonstrukce ČSOV

Zábor části jízdního pruhu ve směru do centra, obousměrný provoz
zachován

20

Kolbenova před křiž. s ul. Nám. OSN, Sokolovská před křiž. s ul. Nám. OSN

9

TSK a.s.

7.1 - 11.3.

Oprava přípojek uličních vpustí

Postupný zábor části jízdních pruhů ve směru do centra i z centra

21

U Vršovického hřbitova pod železničním mostem

10

SŽDC, s.o.

1.1.- 14.8.

Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař - Praha hl. n.

Částečná uzavírka při rekonstrukci žel. mostu (průjezd v obou
směrech zachován v jednom j.p.)

22

Vršovická v úseku Moskevská - Minská

10

PVS

1.1. - 15.1.

Rekonstrukce kanalizace

Uzavírka části jízdního pruhu za křižovatkou s ul. Moskevská směr
centrum

23

Vršovická v úseku Sportovní - Petrohradská

10

PVS

1.1. - 15.2.

Rekonstrukce kanalizace

Uzavírka v levém jízdním pruhu před křižovatkou s ul.
Petrohradská, směr centrum

14

Bubenská

7

TSK a.s.

23.1. 23:00 - 24.1. 5:00

15

Střelničná v kři s ul. Klapkova

8

PVS

16

Rohanské nábřeží

8

17

Křižíkova

18

Bubenečský tunel

19

Úplná uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po
Pravidelná údržba a kontrola technologie
objízdné trase Milady Horákové-Veletržní-Dukelských Hrdinů-U
tunelů TKB
Výstaviště-Partyzánská-Trojský most

