Odbor pozemních komunikací a drah - Akce, které probíhají v termínu od 21. 10. – 3. 11 .2019
č.

Komunikace

Správní
obvody

Investor

Termín akce od -do

Typ akce

Rozsah omezení

1

Mariánské hradby

1

TSK, a.s.

24.9. - 24.11.2019

oprava ulice

úplná uzavírka komunikace Mariánské hradby, vedena objízdná
trasa

2

Tomášská

1

Dagmar Wyborski

1.11. - 29.11.

Kontejner

Zábor parkovacího stání v modré zóně placeného stání.

3

Rašínovo nábřeží, Milady Horákové, Čechův most

4

Tomášská

5

Těšnovský tunel

6

1,2,6,7

DPP, a.s.

17.10.-28.10.

Částečná uzavírka komunikací v místech dotčených stavbou;
Oprava a údržba tramvajových tratí v rámci objížďka za zjednosměrněnou komunikaci Čechův most (zákaz
akce „vrchní stavba říjen 2019“
vjezdu ve směru od Dvořákova nábřeží k nábřeží Edvarda Beneše) v
termínu od 26.10. (6:00 h) do 28.10. (18:00 h)

1

PARLAMENT ČR

14.10. - 22.10.

Provedení restarátorského průzkumu
fasády

Pohyblivý zábor ve vozovce pro umístění mobilní plošiny. Ulice
Thunovská v úseku Tomášská - Sněmovní uzavřena.

1. etapa: 29.10.2019 - 31.10.2019
V první etapě bude uzavřen tubus VODA a druhý tubus bude
vždy od 23:00 do 05:00, 2 etapa: Kontrola a údržba technologie a mytí stěn
obousměrný. Ve druhé etapě bude uzavřen tubus MĚSTO a druhý
31.10.2019 - 2.11.2019 vždy od tunelu
tubus bude obousměrný.
23:00 do 05:00

1,8

TSK, a.s.

Divadelní

1

LOCATERS s.r.o.

24.10.

7

Bělehradská v úseku Jugoslávská - Anglická

2

PVS a.s.

8

Husitská v úseku U božích bojovníků - Jeronýmova

3

9

Vinohradská v úseku nám. Jiřího z Lobkovic - Zásmucká

10

Natáčení minisérií "Boží Mlýny"

Zábor parkovacích stání ve fialové zóně placeného stání.

30.7. - 15.11.

Obnova vodovodního řadu

Úplná uzavírka komunikace, automobilová doprava po objížďce,
tramvajová doprava zachována.

Schiwago Film Praha

22.10. - 23.10.

Zábor pro film.techniku

Zábor odstavného pruhu v obou směrech

3

Brema

26.10.

Zábor pro jeřáb

Zábor části parkovacího pruhu

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

11

5. května, při ul. Sdružení

4

TSK, a.s.

23.10. - 19.12.

oprava mostu X684

provoz veden 2 jízdními pruhy, objížďka za uzavřenou nájezdovou
rampu na 5. května

12

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

13

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

14

Generála Šišky, při ul. Písková

4

MČ Praha 12

24.7.2019 - 18.6.2020

Výstavba nové radnice

Částečná uzavírka odstavného pruhu a chodníku podél staveniště v
délce cca 200m

15

Jižní spojka , Barr. most - hranice Prahy 10 mimo úsek se stavbou PHS

4

TSK

26.10. - 1.12. (pouze SO+NE)

údržba zeleně

provoz veden 2 jízdními pruhy, postupný zábor

16

5. května, úsek Nuselský most - 0 km D1

4

TSK

26.10. - 1.12. (pouze SO+NE)

údržba zeleně

provoz veden 2 jízdními pruhy, postupný zábor

17

Táborská v úseku Sezimova - Petra Rezka

4

PVS

1.10. - 30.11.

rekonstrukce vodovodu a kanalizace

zábor jízdního pruhu a chodníku směr Pankrác, provoz veden po TT

18

Chodovská, 6. et

4

PVS

28.9. - 31.10.

rekonstrukce vodovodu a plynovodu

provoz veden 1 jízdním pruhem ve směru z centra

19

Křesomyslova, úsek Sekaninova - Otakarova

4

PVS

1.9. - 30.10.

obnova vodovodního řadu

provoz veden 1 jízdním pruhem do 20.9. směr Vršovice, zůžení
vozovky

20

Československého exilu, úsek Modřanská - V lučinách

4

PRE, a.s.

1.10. - 30.10.

pokládka kabelů kVN, sdk

proz veden 1 jízdním pruhem, směr centrum
Částečná uzavírka levého pruhu ve směru z centra, doprava
zachována 2 pruhy. Ve směru do centra zábor levého pruhu,
doprava zachována pravým jízdním pruhem.

21

K Barrandovu v úseku Barrandovská - Geologická

5

TSK a.s.

1.7. - 15.12.

havarijní oprava dilatace + oprava
svodidlových říms

22

Nádražní v úseku Moulíkova - Lihovar

5

DPP,a.s.

2.7. - 15.12.

Rekonstrukce komunikace

Částečná uzavírka komunikace. Doprava ve směru z centra
zachována. Ve směru do centra vedena po Strakonické.

23

K Barrandovu v úseku Lamačova - Geologická

5

TSK a.s.

31.8. - 30.10.

Oprava podchodu

Uzavírka levých pruhů v obou směrech, doprava zachována 2 pruhy
pro každý směr

24

Plzeňská v úseku Mahenova - Erbenova

5

Laviato

1.9. - 30.9.2020

Rekonstrukce přilehlého objektu

Částečné zúžení jízdního pruhu na 3,0 metry.

25

Vrchlického v úseku Práchnerova - Pod radnicí

5

Bydlení Smíchov

25.10. - 30.10.

Rekonstrukce levého a parkovacího pruhu Doprava zachována 2 jízdními pruhy.

26

smíchovské předpolí Barrandovského mostu

5

TSK a.s.

30.9. - 27.10.

Oprava dilatací mostu

Uzavírka 1 jízdního pruhu ve směru ze Smíchova, doprava
zachována 2 pruhy.

27

Jeremiášova v úseku Poncarova - Oistrachova

13

Central Group a.s.

10.10. - 25.10.

Oprava povrchu vozovky

Uzavírka jízdních pruhů ve směru do centra dle postupu prací,
doprava vedena v jednom jízdním pruhu

28

Bucharova v úseku Šafránkova - Běhounkova

13

TSK a.s.

17.10 - 8.11.

Oprava povrchu vozovky včetně obrubníku Uzavírak jízdních pruhů dle postupu prací doprava vedena po zbylé
a vpustí
části komunikace, v každém směru zachová jeden jízdní pruh

29

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)

30

Slánská v úseku Plzeňská - Čistovická

6

TSK a.s.

16.8. - 14.12.

Výstavba protihlukové stěny

Uzavírka jízdního pasu ve směru od ul. Plzeňská, doprava vedena
obousměrně v jízdním pase ve směru k ul. Plzeňská

31

Patočkova v úseku Bělohorská - Meziškolská

6

PVS

14.10. - 31.10.

Rekonstrukce vodovodního řadu

Uzavírka pravého jízdního pasu ve směru do centra, doprava
vedena v levém jízdním pruhu, akce je koordinována s rekonstrukcí
kanalizace

32

Evropská v úseku Šárecká - Starodejvická

6

TSK a.s.

12.10. - 2.11.

Oprava povrchu vozovky

Uzavírka jízdního pasu ve směru z centra, doprava vedena
obousměrně v jízdním pase ve směru do centra

33

Brusnický a Dejvický tunel

6, 7

SATRA

29.10. - 01.11 pouze v noci od
23:00 do 05:00

Pravidelná údržba a kontrola technologie
tunelů

Uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po objízdné trase
Patočkova - Milady Horákové

34

Brusnický a Dejvický tunel

6, 7

SATRA

02.11.23:00 - 03.11. 05:00

Pravidelná údržba a kontrola technologie
tunelů

Uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po objízdné trase
Patočkova - Milady Horákové

Výměna technologie SSZ 7.175

V prostoru křižovatky ulic Vrbenského x Bondyho doprava
svedena do jednoho jízdníhu pruhu v každém směru jízdy.

Výstavba křižovatky, I. etapa

Zábor pravého jízdního pruhu ve směru Letenský tunel. Provoz
zachován v tomto směru jedním jízdním pruhem.

21.10. - 24.10 pouze v noci od
23:00 do 05:00

Pravidelná údržba a kontrola technologie
tunelů

Uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po objízdné trase
Milady Horákové-Veletržní-Dukelských Hrdinů-U VýstavištěPartyzánská-Trojský most

Pravidelná údržba a kontrola technologie
tunelů

Uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po objízdné trase
Patočkova-Milady Horákové-Veletržní-Dukelských Hrdinů-U
Výstaviště-Partyzánská-Trojský most

Oprava povrchu komunikace

Zjednosměrní komunikace v celém úseku ve směru do centra.
Vždy zábor pouze jednoho jízdního pruhu.

35

Vrbenského, Bondyho (křižovatka)

7

TSK

20.9. - 4.11.

36

Milady Horákové v úseku rampy TKB - U Sparty

7

Letná Properties, a.s.

21.10. - 10.11.

SATRA

37

Bubenečský tunel

38

Bubenečský tunel

39

7, 8

7, 8

SATRA

26.10. 23:00 - 27.10. 05:00

Jankovcova v úseku Argentinská - Plynární

7

TSK

4.11. - 14.11.

40

Letenský tunel

7

TSK

21.10 - 25.10 vždy 23:00 - 05:00

41

Železničářů

7

TSK

5.9. - 21.11.

Oprava mostu

V ul. Železničářů zachován jednosměrný provoz ve směru z centra.
Ve směru do centra je doprava vedena po objízdné trase.

42

V Holešovičkách (sjízdná rampa)

8

TSK

25.9. - 25.11.

Rekonstrukce povrchu vozovky

Etapovité uzavíraní jízdních pruhů na sjízdné rampě z ul. V
Holešovičkách ve směru TKB.

43

Na Hlavní

8

TSK

23.9. - 15.12.

Realizace zastávky MHD a přilehlých
chodníků.

Průjezd vozdel zachován jedním jízdním pruhem v každém směru
jízdy. Omezení pěší dopravy, průchody stavbou budou zajištěny.

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.

Přeložka hradební stoky v rámci stavby
Florence Gate

Ulice Křižíkova v tomto úseku uzavřena. Zábor chodníku a jízdního
pruhu. V obou směrech umožněn vjezd pouze autobusům MHD a
ve směru od Masarykova nádraží také dopravní obsluze ÚAN
Floenc.

44

Prosecká

8

PVS

28.5. - 27.11.

Kontrola a údržba technologie a mytí stěn
Noční uzavírka tunelu
tunelu

45

Křížíkova v úseku ul. Ke Štvanici - Na Florenci

8

ČSAD Praha holding a.s.

17.8. - 15.4.2020

46

Křižíkova, Ke Štvanici

8

TSK

9.9. - 30.11.

Obnova SSZ

Zábor vozovky v prostoru křižovatky a přilehlých chodníků. Provoz
zachován vždy v jednom jízdním pruhu.

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. - 31.10.

Rekonstrukce kanalizace

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

49

Sokolovská směr z centra v úseku Krátkého - Pod Pekárnami

9

PVS

8.7. - 11.11.

Rekonstrukce kanalizace

Uzavírka levého jízdního pruhu

50

Vysočanská v úseku Levínská - Jiřetínská

9

T5K + Eltodo

2.10. - 31.10.

rekonstrukce SSZ Vysočanská x Teplická

Omezení ve vozovce a v chodníchích, provoz zachován

51

Prosecká v křižovatce s Čakovickou

9

TSK

25.10. - 26.11.

rekonstrukce SSZ Prosecká - Čakovická

Omezení ve vozovce a v chodníchích, provoz zachován

52

Sokolovská směr do centra v úseku K Moravině - Balabenka

9

Lesy hl.m.Prahy

15.10. - 22.11.

obnova stromořadí Sokolovská

Zábor části parkovacího pruhu

14.10.-15.11.

Obnova vodovodních řadů
(2. etapa, 2. fáze)

Úplná uzavírka jízdního pásu komunikace Vršovická v úseku U
vršovického nádraží – Petrohradská, směr z centra + změna
směrnosti na komunikaci Ukrajinská v předmětném úseku z důvodu
vedení objízdné trasy

TSK, a.s.

22.9.-28.10.

Oprava svodidel a vozovky v pravé části
komunikace (3. etapa)

Uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru z centra, z toho 22.9.8.10. včetně úplné uzavírky přilehlých ramp k ul. V korytech s
vyznačením objízdné trasy

Oprava vozovky

Uzavírka postupně pravého (1. etapa), prostředního (2. etapa) a
levého (3. etapa) jízdního pruhu, směr centrum

Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař - Praha hl. n.

28.05.-31.12. částečná uzavírka (provoz zachován jedním JP v
každém směru)

Odstranění protihlukové stěny dokončovací práce

potupný zábor řásti jízdního pruhu ve směru z centra

53

54

Vršovická v úseku Petrohradská - U vršovického nádraží

Jižní spojka v úseku Záběhlická - Švehlova

10

10

PVS a.s.

55

Jižní spojka před přemostěním ulice Záběhlická

10

TSK a.s.

12.-14.10. (1. etapa)
19.-21.10. (2. etapa)
26.-29.10. (3. etapa)

56

Otakarova-Vršovická pod železničním mostem

10, 4

SŽDC, s.o.

11.5.-31.12.

57

Českobrodská v úseku Lomnická - V záhorském

14

Skanska reality a.s.

26.10.

58

K Horkám v úseku Hostivařské nám. - Selská

15

PVS a.s.

29.8.-30.10.

Obnova vodovodních řadů

Uzavírka jízdního pruhu směr Jižní Město; SSZ kyvadlový provoz

59

Zderazská v úseku Karlická - Kolová

16

PVS a.s.

16.9. - 13.12.

Rekonstrukce inženýrských sítí a
komunikace

Úplná uzavírka komunikace,obousměrná objížďka přes Černošice

60

Mladoboleslavská v úseku Mladějovská - K Vinoři,

19

TSK a.s.

9.9. - 31.10.

Stavební úpravy zastávky BUS
Mladějovská

Zábor jízdního pruhu ve směru z centra

61

Mladoboleslavská v úseku Polaneckého - Vrchlabská

19

TSK a.s.

23.9. - 22.10.

Obnova SSZ 9.227

Zábor chodníku ve směru do centra

62

Mladoboleslavská v úseku Ke Mlýnku - lohenická

19

DIPO s.r.o.

22.10. - 31.10.

Výstavba přípojek vody a kanalizace

Zábor části jízdního pruhu ve směru z centra

63

Starokolínská v úseku Ochozská - Onšovecká

21

PROTECHNIK

14.10. - 25.10.

Přípojka dešťové kanalizace

Zábor jízdního pruhu ve směru z centra

