Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 13.5.– 26.5 .2019
Správní
obvody

Investor

18, 19

Live Nation CZ

17. listopadu

1

Roadrunner

19.5.

Mariánské hradby

1

PVS

23.4. - 23.6.

č.

Komunikace

1

Jilemnická, Hůlkova, Křivoklátská, Tupolevova, Toužimská, Semilská, Ivančická, Ašská, Kramolínská,
NN303, Beladova, Dětenická, Vrchlabská, Slovačíkova, Krnská, Žacléřská

2

3

Termín akce od -do

Typ akce

26.5. od 01:00 - 28.4. do 01:00 h. koncert skupiny MUSE

Rozsah omezení
Úplná uzavírka komunikací, mimo MHD, IZS, držitelů vjezdových
rezidenčních karet, resp. zákazníků provozoven Kbely.

Natáčení

Uzavírka pro IAD, MHD dispečersky řízeno, stanovena objízdná
trasa

Obnova vodovodního řadu

Mariánské hradby v úseku ul. Chotkova - U Prašného mostu bude
zjednosměrněna. Za uzavřený úsek bude vedena objízdná trasa.

2

DP a.s.

9.3 - 12.7.

Rekonstrukce tramvajové trati

Zábor jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, doprava ve
měru do centra po trase Vinohradská-Řipská-Slezská-U VodárnySlavíkova-Mánesova-Španělská-Vinohradská a po trase
Vinohradská-Boleslavská-Slezská, doprava ve směru z centra
zachována po komunikaci Vinohradská

2,5

TSK a.s.

6.5. - 14.6.

Diagnostika mostu

Částečná uzavírka mostu ve směru od Prahy 5 .

Pod Krejcárkem v úseku Koněvova - Pod Plynojemem

3

PP a.s.

23.4. - 10.6.

Rekonstrukce plynovodu

Úplná uzavírka mimo vozidel MHD

7

Křesomyslova v úseku Na Fidlovačce - Závišova

4

PVS

8.4. - 7.6.

Rekonstrukce kanalizace

Zábor ve směru do centra, doprava vedena po zbylé části
komunikace po tramvajovém tělese

8

Ryšavého

4

TSK a.s.

1.4.-15.5.

Výstavba zastávky BUS

Zábor jízdního pruhu ZC + přilehlého chodníku

9

Jižní spojka v úseku Michelská - na Strži

4

TSK a.s.

4.4.-29.9.

Výstavba protihlukové stěny

Zábor části nájezdové rampy a pravého jízdního pruhu směr
Barrandov

10

Jižní spojka v úseku Spořilovská - Záběhlická

4

TSK a.s.

4.4.-17.5.

Výstavba protihlukové stěny

Zábor pravého jízdního pruhu ve směru z centra

11

Opatovská

4

TTP invest a.s.

4.4. - 15.11.

Zábor pro staveniště

Částečný zábor pravého jízdního pruhu ve směru Háje, jeden j.p.
vždy zachován

12

Chodovská

4

PPSD, a.s.

23.4. - 14.6.

rekonstrukce STL a NTL plynovodů

Provoz veden jedním jízdním pruhem po tramvajovém tělese ve
směru do centra

13

Jižní spojka, úsek Barrandovský most - hranice Prahy 10

4

TSK a.s.

20.4.- 26.5., jen o SO, NE

Úklid příkopů, údržba zeleně, čistění PHS

Provoz veden 2 jízdními pruhy, postupný zábor

14

5. květen, úsek Nuselský most - 0 km D1

4

TSK a.s.

20.4.- 26.5., jen o SO, NE

Úklid příkopů, údržba zeleně, čistění PHS

Provoz veden 2 jízdními pruhy, postupný zábor

4

Vinohradská v úseku Italská - Řipská

5

Palackého most

6

Oprava zádržného systému

Provoz veden 2 jízdními pruhy ve směru do centra

Obnova vodovodních a kanalizačních řadů

Zúžení vozovky, provoz veden po tramvajovém tělese vždy v
jednom směru dle postupu prací

2.3. - 30.6.

Oprava svodidlových říms

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

TSK a.s.

11.3. - 29.5.

Rekonstrukce lávky pro pěší

Uzavírka jednoho jízdního pruhu, doprava vedena po zbylé části
komunikace, pro každý směr zachován jeden jízdní pruh

5

Radlice Rozvojová

13.3. - 7.6.

Výstavba lávky

Částečný zábor komunikace, doprava zachována v obou směrech
1x1 jízdní pruh

K Barrandovu v úseku Slivenecká - Lamačova

5

TSK a.s.

9.5. - 30.6.

Oprava podchodu

Uzavírka pravého pruhu ve směru z centra, doprava zachována
levým pruhem.

21

Patočkova v úseku Bělohorská - Pod Drinopolem

6

PVS

1.3. - 31.5.

Rekonstrukce kanalizace

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

22

Milady Horákové a Patočkova v úseku Svatovítská - Cukrovarnická

6

PVS

11.2. - 30.6.

Rekonstrukce a přeložka vodovodního řadu

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

Oprava mostu nad komunikací
Makovského

Uzavírka jízdního pasu ve směru k ul. Plzeňská, doprava vedena
obousměrně v jízdním pase ve směru k ul. Karlovarská (dopravní
opatření je koordinováno s opatřením na výstavbu protihlukové
stěny)

15

5. května, Ryšavého - Jižní spojka

4

TSK a.s.

18.5. - 19.5., 8.6. - 9.6.

16

Táborská, úsek Vladimírova - nám. Generála Kutlvašra

4

PVS

13.5. - 30.9.

17

K Barrandovu v úseku Barrandovská - Geologická

5

TSK a.s.

18

Bucharova v úseku Běhounkova - Nušlova

5

19

Radlická v úseku Kutvirtova - U kostela

20

23

Slánská v úseku Plzeňská - Bazovského

6

TSK a.s.

16.3. - 15.12

24

Slánská v úseku Plzeňská - Čistovická

6

TSK a.s.

16.3. - 1.7

Výstavba protihlukové stěny

Uzavírka jízdního pasu ve směru k ul. Plzeňská, doprava vedena
obousměrně v jízdním pase ve směru k ul. Karlovarská (dopravní
opatření je koordinováno s opatřením na opravu mostu nad ul.
Makovského

25

Bělohorská v úseku Za Oborou - Slezanů

6

TSK a.s.

1.4. - 9.7.

Rekonstrukce protihlukové stěny

Uzavírka části pravého jízdního pruhu ve směru do centra, doprava
vedena v levém jízdním pruhu

26

Nábřeží Kpt. Jaroše, Štefánikův most

7

DP a.s.

18.4. - 16.5.

Oprava tramvajové tratě

V první etapě zachován provoz bez omezení. Ve druhé etapě zábor
řadícího pruhu přímo směr Letenský tunel. Jízda přímo je
umožněna v pravém řadícím pruhu (přímo a vpravo).

27

Bubenské nábřeží - Argentinská

7

DP a.s.

17.5. - 25.5.

Oprava tramvajové tratě

Dopravní provoz veden sníženým počtem jízdních pruhů

28

Železničářů

7

TSK a.s.

13.5. - 6.6.

Zábor ochranného ostrůvku, středového dopravního stínu a
Výstavba středového ostrůvku a
přilehlého chodníku. Obousměrný provoz v ul. Železničářů
bezbariérové úpravy přechodu pro chodce
zachován.

29

Strojnická, Veletržní

7

Holešovický
trojúhelník, a.s.

1.1. - 31.5.

Realizace kanalizační přípojky, vykládka
materiálu a staveništní techniky

Zabor parkovacích stání.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Etapovité uzavírání jízdních pruhů v každém směru jízdy. V etapě
vždy zachován průjezd dvěmi jízdními pruhy, ve vybraných etapách
zachován průjezd jedním jízdnímpruhem, v každém směru jízdy.

30

Bubenské nábřeží, nábřeží Kpt. Jaroše, Za Viaduktem

7

SŽDC, s.o.

31

Letenský tunel

7

TSK a.s.

13.5. - 17.5. (vždy v noci od 23:00
Kontroly a údržby technologie a mytí stěn tuNoční uzavírka tunelu
hod do 5:00 hod)

SATRA

Uzavírkaobou tunelových trub, doprava vedena po objízdné trase
18.5. - 19.5.pouze v noci od 23:00
Pravidelná údržba a kontrola technologie Tu Milady Horákové - Veletržní - Dukelských Hrdinů - U Výstaviště do 05:00
Partyzánská - Trojský most

32

Bubenečský tunel

7, 8

1.5. - 16.6.

33

Křižíkova

8

SŽDC, s.o.

7.1. - 31.5.

34

Střelničná v úseku Čumpelíkova - Zdibská

8

PVK

9/2018 - 15.6.

35

Zenklova

8

TSK a.s.

25.2. - 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.

Havárie kanalizace

Ve směru Kobyliské náměstí provozt veden v jednom jízdním
pruhu.

Výstavba chodníku v rámci akce "Zenklova - Zábor chodníku a přilehlého jízdního pruhu. Provoz veden po
hluk, 3. etapa, Praha 8"
tramvajovém tělese.

Napojení vodovodu a kanalizace

V první etapě zábor středu vozovky. Ve druhé etapě zábor jízdního
pruhu ve směru centrum. V obou etapách zachován průjezd jedním
jízdním pruhem v obou směrech jízdy.

20.5. - 18.12.

Výstavba cyklostezky

Zábor části pravého jízdního pruhu ve směru z centra

TSK a.s.

18.2. - 30.6.

Rekonstrukce vozovky

Částečná uzavírka po polovinách - kyvadlová SSZ

9

PVK

1.4. - 8.9.

Rekonstrukce kanalizace

Zábor dělícího a přilehlého jízdního (jednoho j.p.) pruhu ve směru z
centra

Poděbradská v úseku Freyova - Podkovářská

9

Pražská plynárenská

4.4.-25.5.

Rekonstrukce plynovodu

Úplná uzavírka komunikce ve směřu z centra - objízdná trasa
vedena přes Freyovu a kolbenovu ul.

41

Kolbenova v úseku Laponská - Na Černé strouze

9

Gemo

1.4. - 30.6.

Přípojka kanalizace

Zábor jízdních pruhů ve směru do centra, doprava vedena po
tramvajovém tělese.

42

K Žižkovu v úseku Spojovací - areál Sazka

9

Cetin

20.5. - 29.5.

Pokládka optického kabelu

Zábor pravého jízdního pruhu směr Harfa

Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař - Praha hl. n.

1.1.- 14.8. částečná uzavírka (provoz zachován jedním JP v každém
směru); 17.3.-22.3., 30.4.-3.5., 30.5.-31.5. a 6.8.-8.8. vždy 21:005:00 h - úplná uzavírka (objízdná trasa ulicemi Vršovická a
Moskevská); 1.8.-2.8. a 12.8.-14.8. vždy 21:00-5:00 h - SSZ
kyvadlový provoz

36

Voctářova

37

Čuprova (úsek Kolčavka - Na Labuťce)

38

8

DOCK 03, s.r.o.

6.5. - 5.6.

8+9

TSK a.s.

Českobrodská v úseku Do Říčan - Dolnopočernická

9

39

Vysočanská v úseku ul. Litoměřická - Prosecká

40

43

U Vršovického hřbitova pod železničním mostem

10

SŽDC, s.o.

1.1.- 14.8.

44

Otakarova, Vršovická v úseku Na Zámecké - Ukrajinská

10, 4

PPD a.s.

2.5.-5.6.

Rekonstrukce plynovodu

uzavírka části vozovky (parkovací pruh a vyhrazený cyklopruh) ve
směru z centra + úplná uzavírka chodníku v úseku dotčeném
stavbou (chodecký koridor podél stavby)

45

Otakarova-Vršovická pod železničním mostem

10, 4

SŽDC, s.o.

11.5.-31.12.

Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař - Praha hl. n.

11.5.-17.5.,28.05.-31.12. částečná uzavírka (provoz zachován
jedním JP v každém směru); 18.05.-22.05. úplná uzavírka jízdního
pásu v úseku Perucká – Na Zámecké, směr centrum (objízdná trasa
ulicemi Perucká – NN1931); 23.05.-27.05. úplná uzavírka jízdního
pásu v úseku Na Zámecké – přejezd TRAM tělesa u Lidlu, směr z
centra (automobilový provoz ve směru z centra veden v
protisměrném jízdním pásu, ve směru do centra po objízdné trase
Perucká – NN1931)

46

Jižní spojka v úseku Klučovská – Rabakovská

10, 15

TSK a.s.

17.5.-19.5., 24.5.-26.5.

Oprava mostů přes ul. Rabakovská a
NN1177

uzavírka nejprve levé a následně pravé části vozovky ve směru z
centra; provoz veden ve dvou zúžených jízdních pruzích

Rekonstrukce komunikace

1.etapa (30.3.-22.6.) - uzavírka pravé poloviny vozovky, směr
centrum + úplná uzavírka severní rampy Národ. hrdinů - Š. spojka
(vyznačeny objízdné trasy); 2. etapa (23.6.-31.8.) - uzavírka levé
poloviny vozovky, směr centrum. Provoz na Š. spojce zachován
dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy (pravý veden podél
staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově
omezen).

Rekonstrukce komunikace

1.etapa (16.3.-7.5.) - uzavírka pravé poloviny vozovky, směr z
centra + úplná uzavírka sjezdové rampy z Černokostelecké na Š.
spojku (vyznačeny objízdné trasy); 2. etapa (8.5.-4.8.) - uzavírka
levé poloviny vozovky, směr z centra. Provoz na Š. spojce zachován
dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy (pravý veden podél
staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově
omezen).

47

Štěrboholská spojka v úseku ČSPH MOL Dubeč - Národních hrdinů

14, 15

TSK a.s.

30.3.-31.8.

48

Štěrboholská spojka v úseku Průmyslová - ČSPH MOL Štěrboholy

15

TSK a.s.

16.3.-4.8.

49

Komořanská v úseku most Závodu míru - Závist

16

TSK a.s.

26.3. - 25.5.

Oprava opěrné zdi

Uzavírka poloviny komunikace, doprava v obou směrech řízena
přenosnou SSZ

50

Zderazská v úseku Karlická - Otínská

16

PVS a.s.

1.4. - 15.9.

Výstavba inženýrských sítí

Úplná uzavírka komunikace, doprava vedena po objížďce.

51

Tupolevova v úseku Beranových - Prosecká

18

Lidl

6.5.-20.9

Úpravy komunikace, výstavba office cetra

Postupný zábor jízdních pruhů

