
č. Komunikace 
Správní 

obvody
Investor Termín akce od -do Typ akce Rozsah omezení 

1 Žitná x Karlovo nám. x Vodičkova 1,2 PVS 18.6. - 30.8. Rekonstrukce kanalizace - stoka Omezení jednoho přímého pruhu z Žitný

2 Italská v úseku Seifertova - VŠE 2 PRE 16.6. - 14.7. Pokládka kabelů 
Částečná uzavírka jízdního pruhu, doprava v obou směrech 

zachována. 

3 Rumunská  v úseku Sokolská - náměstí Míru 2 PVS 5.6. - 9.10. Rekonstrukce plynovodů Uzavírka 1 jízdního pruhu. 

4 Bělehradská směr z centra (Tylovo náměstí) 2 DPP,a.s. 15.7. - 16.7. Oprava tramvajové trati Provoz veden parkovacím pruhem

5 Jiráskův most 2, 5 TSK a.s. 1.7. - 26.8. Oprava dilatací
Uzavírka jízdních pruhů v obou směrech, provoz zachován vždy 1 

jízdním pruhem pro každý jízdní směr

6 Soběslavská v úseku Votická - Šrobárova 3 Pražská teplárenská 20.6. - 7.8. Oprava horkovodů Omezení vyznačeno DZ, průjezd zachován

7 Jičínská v úseku Slezská - Vinohradská 3 Pražská teplárenská 26.6. - 31.7. Oprava horkovodů Omezení vyznačeno DZ, průjezd zachován po TRAM tělese

8 Vinohradská směr do centra (naproti Nám. Jiřího z Lobkovic) 3 PVS 8.7. - 15.8. Rekonstrukce kanalizace Pravý jízdní pruh uzavřen

9 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

10 Táborská, úsek Vladimírova - nám. Generála Kutlvašra 4 PVS 13.5. - 30.9. Obnova vodovodních a kanalizačních řadů
Zúžení vozovky, provoz veden po tramvajovém tělese vždy v 

jednom směru dle postupu prací

11 Vídeňská, úsek K Zeleným domkům - Dobronická 4 TSK a.s. 4.6. - 30.8. Rekonstrukce komunikace
Uzavírka, provoz veden po objízdné trase ul. K Zeleným domkům a 

nebo Jalodvorská, Libušská, Kunratická spojka

12 Křesomyslova v úseku Na Fidlovačce - Závišova 4 PVS 8.6. - 31.8. Rekonstrukce kanalizace
částečná uzavírka ve směru Vršovice,  objížďka přes ul. Závišova, 

Bělehradská

13 Chodovská 4 PVS 6.7 - 30.8. Rekonstrukce vodovodu
Provoz veden 1 jízdním pruhem ve směru do centra, z centra veden 

po tramvajovém tělese

14 Jižní spojka v úseku Budějovická - V Podzámčí 4 TSK a.s. 1.7. - 30.10. Výstavba protihlukové stěny
Provoz veden 2 jízdními pruhy směr Braník, 3.8. - 30.8. částečná 

uzavírka nájezdové rampy směr Braník

15 Jižní spojka, úsek 5.května - Chodovská 4 TSK, .a.s. 1.7. - 16.12. oprava protihlukové stěny a komuikace provoz veden 2 jízdními pruhy směr Hostivař

16 Chodovská 4 PVS 29.6. - 5.7. Rekonstrukce vodovodu a plynovodu Provoz veden  po tramvajovém tělese ve směru z centra

17 Táborská, úsek Svatoslavova - 5. května 4 PVS 8.7. - 31.8. Obnova vodovodních a kanalizačních řadů
Zúžení vozovky, provoz veden po tramvajovém tělese, uzavírka 

křižovatek s ul. Petra Rezka a Lounských, objížďka

18 Jižní Spojka (obousměrně), Hlavní (přemostění) 4 TSK, .a.s. 9.7. - 17.9. Diagnostika mostu Provoz veden 2 jízdními pruhy

Odbor pozemních komunikací a drah - Akce, které probíhají v termínu od 8.7.– 21.7 .2019



19 Jižní Spojka směr do centra (úsek Sulicá - Vrbova) 4 Euro AWK 14.7. 05:00 - 12:00 h. Odstranění rekplamních zařízení Provoz veden jedním jízdním pruhem

20 Komořanská (úsek Na Šabatce - Revoluce) 4 PVS 15.7. - 31.8. Obnova vodovodního řadu Kyvadlový provoz

21 K Barrandovu v úseku Barrandovská - Geologická 5 TSK a.s. 1.7. - 15.12. Oprava svodidlových říms

Částečná uztavírka levého pruhu ve směru z centra, zachovány 2 

jízdní pruhy. Ve směru do centra zábor levého pruhu, doprava 

zachována pravým jízdním pruhem

22 K Barrandovu v úseku Lamačova - Geologická 5 TSK a.s. 30.6. - 31.8. Oprava podchodu
Uzavírka 1 jízdního pruhu ve směru do centra, doprava zachována 1 

pruhem.

23 Nádražní v úseku Moulíkova - Strakonická 5 DPP,a.s. 8.7. - 9.9. Rekonstrukce komunikace Částečná uzavírka komunikace, výluka tramvajového provozu. 

24 Plzeňská směr do centra (úsek Tomáškova - Radlická) 5 DPP,a.s. 8.7. - 24.7. Oprava tramvajové trati

Provoz veden jedním jízdním pruhem. V termínu od 8.7. do 15.7. 

uzavřen přejezd Mozartova, objízdná trasa: Plzeňská, Radlická, 

Kartouzská, Plzeňská

25 Jinonická v úseku Plzeňská - Vrchlického 5 DPP,a.s. 20.7. - 21.7. Oprava tramvajové trati

Uzavřeno, objízdná trasa: Jinonická, Vrchlického, Prachnerova, 

Plzeňská. Plzeňská, Musílkova, Pod Školou, Nepomucká, 

Plzeňská.

26 Slánská v úseku Plzeňská - Bazovského 6 TSK a.s. 16.3. - 15.12
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)

27 Slánská v úseku Plzeňská - Čistovická 6 TSK a.s. 16.3. - 15.8. 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

28 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

29 Bělohorská, Patočkova v úseku 8. listopadu - Břevnovská 6 PVS 1.7. - 7.9. Rekonstrukce vodovodního řadu

Uzavírka jízdních pasů v obou směrech dle postupu prací, doprava 

vedena obousměrně v jednom jízdním pasu, akce je koordinována 

s rekonstrukcí kanalizace

30 Milady Horákové a Patočkova v úseku Svatovítská - Cukrovarnická 6 TSKPVS 1.7. - 30.8.
Rekonstrukce povrchu komunikace ve 

směru z centra

Zábor části jízdního pasu ve směru z centra dle postupu prací, 

doprava vedena po tramvajové trati, doprava ve směru do centra 

bez omezení

31 Bělohorská v úseku Za Oborou - Slezanů 6 TSK a.s. 10.7. - 16.8. Rekonstrukce povrchu vozovky

Uzavírky části jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, 

doprava vedena po zbylé části komunikace, pro každý směr 

zachován jeden jízdní pruh

32 Svatovítská prostor křižovatky s ul. Generáka Píky 6 TSK a.s. 17.7. 18.7.
Oprava povrchu vozovky ve směru do 

centra

Uzavírka jízdních pruhů ve směru do centra dle postupu prací, pro 

provoz vždy zachován jeden jízdní pruh, doprava ve směru z 

centra bez omezení, odbočení do komunikace Generála Píky bude 

po dobu provádění opravy zrušeno



33 Čs. Armády v prostoru s kř. s ul. Bubenečská 6
Pražská plynárenská 

distribuce
17.7. - 16.8. Rekonstrukce STL plynovodu

Uzavírka jízdních pruhů dle postupu prací, doprava vedena po 

zbylé části komunikací, pro každý směr zachován vždy jeden jízdní 

pruh

34 Brusnický a Dejvický tunel 6, 7 SATRA
13.7. - 14.7. pouze v noci od 

23:00 do 05:00

Pravidelná údržba a kontrola technologie 

Tunelů TKB

Uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po objízdné trase 

Patočkova - Milady Horákové

35 nábřeží Kpt. Jaroše (Dukelských hrdinů - Letenský tunel) 7 TSK a.s. 30.5. - 14.8. Rekonstrukce komunikace

Zábor jízdního pásu ve směru centrum. IAD vedena po 

tramvajovém tělese. Nákladní a autobusová doprava je vedena po 

objízdné trase.

36 křižovatka Strojnická x Veletržní 7 TSK a.s. 3.7. - 6.8.

Výměna technologie SSZ 7.139 Veletržní - 

Kamenická a SSZ 7.178 Veletržní - 

Strojnická

Znemožnění výjezdu z ul. Strojnická do ul. Veletržní. Zábor 

chodníků v ul. Veletržní. V ul. Veletržní provoz neomezen.

37 Strojnická 7
Holešovický 

trojúhelník, a.s.
24.6. - 31.8. Vjezd a výjezd staveništní dopravy

Vyparkování vozidel u staveništních vjezdů. Průjezd ul. Strojnická 

není omezen.

38 Letenský tunel 7 TSK a.s.
15.7. - 22.7. vždy od 23:00 hod 

do 05:00 hod

Údržby technologie, mytí stěn a stropu a 

sledování deformací konstrukce a stability 

částí tunelu

Noční uzavírka tunelu.

39 Ústecká v úseku Klapkova - Žernosecká 8 TSK a.s. 2.7. - 28.7. Souvislá údržba komunikace

V každé etapě vždy zábor jednoho jízdního pruhu v každém směru 

jízdy. Provoz vždy zachován jedním jízdním pruhem pro každý směr 

jízdy.

40 Prosecká v úseku Františka Kadlece - Kundratka 8 CEE Estate s.r.o 5.7. - 25.7. Realizace plynovodní a vodovodní přípojky

V první etapě zábor pravého jízdního pruhu ve směru z centra. 

Doprava vedena v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy. Ve 

druhé etapě zábor jízdního pruhu ve směru do centra. Doprava 

vedena jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy.

41 Křižíkova 8 SŽDC, s.o. 7.1. - 12.7. 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.

42 Střelničná v úseku Čumpelíkova - Zdibská 8 PVK 9/2018 - 31.10. Havárie kanalizace
Ve směru Kobyliské náměstí provozt veden v jednom jízdním 

pruhu.

43 Prosecká 8 PVS 28.5. - 31.8. Rekonstrukce kanalizace - ražba

Zábor jízdního pruhu ve směru centrum. Doprava je v tomto směru 

vedena po objízdné trase. Doprava ve směru z centra je zachována 

ve stávající trase.

44 Vysočanská, Liberecká 8 TSK a.s. 28.5. - 15.9. Oprava mostu X661

Na ul. Vysočanská vždy zábor jednoho jízdního pruhu v káždém 

směru jízdy. Provoz zachován jedním jízdním pruhem v každém 

směru jízdy. Na ul. Liberecká etapovitý zábor jízdních pruhů. V 

každé etapě zachován průjezd dvěmi jízdními pruhy v každém 

směru jízdy.

45 Střelničná v úseku Zdibská - Opálkova 8 DPP,a.s. 13.7. - 31.8.
Obnova povrchu v autobusovém terminálu 

Kobylisy

Odstav autobusů v pravém jízdním pruhu v obou směrech jízdy. 

Doprava vedena levými jízdními pruhy.



46 Křižíkova 8 SŽDC, s.o. 13.7. - 20.8. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

V první a třetí etapě uzavírka komunikace. Doprava vedena po 

objízdné trase. Ve druhé a čtvrté etapě zábor jižního chodníku a 

přilehlého jízdního pruhu. Provoz pod Negrelliho viaduktem 

zachován v uspořádání 2 j.p. směr Praha 3, 1j.p. směr centrum.

47 Čuprova (úsek Kolčavka - Na Labuťce) 8 + 9 TSK a.s. 27.5. - 18.12. Výstavba cyklostezky Zábor části pravého jízdního pruhu ve směru z centra

48 Vysočanská v úseku ul.  Litoměřická - Prosecká 9 PVK 1.4. - 8.9. Rekonstrukce kanalizace
Zábor dělícího a přilehlého jízdního (jednoho j.p.) pruhu ve směru z 

centra 

49 Novovysočanská v úseku Pod plynojemem - Spojovací 9 PPD a.s. 8.6. - 28.10. Stavební úpravy STL plynovodu a přípojek
Částečná uzavírka obou jízdních pruhů, jednosměrný provoz směr 

Spojovací. V termínu 8.6. -30.6 obousměrný provoz BUS MHD

50 Prosecká v úseku Na Rozhraní - parkoviště u bovoé dráhy 9 SupTel 26.6. - 20.7. Pokládka optického kabelu Zábor v BUS zálivu a v chodníku

51 Českobrodská v úseku Štěrboholská spojka - K Táboru 9 TSK a.s. 2.7. - 12.7. Oprava živičného krytu Posuvný zábor délky 150m v obou pruzích, provoz řízen kyvadlově

52 Sokolovská směr z centra v úseku Krátkého - Pod Pekárnami 9 PVS 8.7. - 11.11. Rekonstrukce kanalizace Uzavírka levého jízdního pruhu

53 Vršovická v úseku Petrohradská – U vršovického nádraží 10 PVS 10.6.-24.7. Obnova vodovodních řadů

1. fáze (10.6.-5.7.) - úplná uzavírka jízdního pásu směr centrum; 2. 

fáze (5.7.-24.7.) - jako 1. fáze + částečná uzavírka ul. Petrohradská, 

severně od ul. Vršovická (jednosměrný provoz ve směru k ul. 

Sámova); objízdná trasa za uzavřený úsek ul. Vršovická v obou 

fázích ulicemi Petrohradská – Sámova – U vršovického nádraží

54 U Vršovického hřbitova pod železničním mostem 10 SŽDC, s.o. 1.1.- 14.8.
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., 8.-11.7. vždy 

21:00-5:00 h - úplná uzavírka (objízdná trasa ulicemi Vršovická a 

Moskevská);  12.7.-13.7. 21:00-5:00 h - SSZ kyvadlový provoz

55 Jižní Spojka v úseku Lanového mostu (přemostění ul. Průběžná/Švehlova) 10 INSET 2.7. - 16.8.
Zatěžkávací zkoušky, celková diagnostika 

mostu
Uzavřeny levé jízdní pruhy v obou směrech

56 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)

57 Jižní spojka v úseku Průběžná - Barrandovský most P 10, 4 MHMP HOM 5.7.-25.8. Obnova stožárů veřejného osvětlení

Pohyblivý zábor v levém jízdním pruhu (v úseku Průběžná - 

Michelská ve směru do centra, v úseku Barrandovský most - 

Michelská ve směru z centra)



58 Štěrboholská spojka v úseku ČSPH MOL Dubeč - Národních hrdinů 14, 15 TSK a.s. 30.3.-31.8. 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).

59 Štěrboholská spojka v úseku Průmyslová - ČSPH MOL Štěrboholy 15 TSK a.s. 16.3.-4.8. 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).

60 K Horkám v úseku Hostivařské nám. - Selská 15 TSK a.s. 8.7.-23.7.
Realizace dělícího ostrůvku na přechodu 

pro chodce

8.-17.7. - zúžené jízdní pruhy (1.+2. etapa), 18.-23.7. - kyvadlový 

provoz v době 7:00-16:00 h, 16:00-7:00 h zúžené JP (3. etapa); od 

20.7. 11:30 h do 21.7. 14:00 h bez kyvadla, pouze zúžené JP 

(koordinace s úplnou uzavírkou Jižní spojky)

61 Zderazská v úseku Karlická - Otínská 16 PVS a.s. 1.4. - 15.9. Výstavba inženýrských sítí Úplná uzavírka komunikace, doprava vedena po objížďce. 

62 Tupolevova v úseku Beranových - Prosecká 18 Lidl 6.5.-20.9 Úpravy komunikace, výstavba office cetra Postupný zábor jízdních pruhů


