Odbor pozemních komunikací a drah - Akce, které probíhají v termínu 9. 12. – 22. 12. 2019
Správní
obvody

Investor

Termín akce od - do

Tomášská

1

Dagmar Wyborski

1.11. - 14.12.

2

Divadelní

1

MIA FILM

20.12. 18:00 - 21.12. 8:00

3

Bělehradská x Pod Nuselskými schody

2

PVK, a.s.

4

Koněvova, úsek Ostromečská - Lukášova

3

5

Jižní spojka, úsek 5. května - Chodovská

6

č.

Komunikace

Typ akce

Rozsah omezení

1

Kontejner

Zábor parkovacího stání v modré zóně placeného stání.

Natáčení seriálu Tribes of Europa a
parkování filmové techniky

Zábor parkovcích stání v modré a fialové zóně placeného stání.
Pohyblivý zábor ve vozovce. Přidržení dopravy max. 5 min. Přidržení
dopravy: 20.12. 23:00 hod - 21.12. 6:00 hod

9.12. - 16.12.

Havárie vody

Zábor jízdního pruhu ve směru do centra, doprava vedena po
tramvajovém tělese

Moravská stavební invest, a.s.

14.12. - 15.12.

Zábor pro jeřáb

Zábor jízdního pruhu a přilehlého chodníku ve směru do centra

4

TSK, a.s.

1.7.2019 - 30.6.2020

Oprava protihlukové stěny a komunikace

Provoz veden 2 jízdními pruhy směr Hostivař

tunel Mrázovka

5

TSK, a.s.

14.12. 23:00 - 15.12. 5:00

Čištění kamerového zařízení

Úplná uzavírka tunelu

7

Patočkova v úseku Slavníkova - Junácká

6

PVS a.s.

1.12.2019 - 31.1.2020

Rekonstrukce vodovodního řadu

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

8

Milady Horákové v úseku rampy TKB - U Sparty

7

Letná Properties, a.s.

11.11. - 12.12.

Výstavba křižovatky, II. a III. etapa

V každé směru jízdy zábory etapovité zábory jízdních pruhů. Vždy
zachován průjezd jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy.

9

Bubenečský tunel

7, 8

SATRA

14.12. 23:00 - 15.12. 5:00

Pravidelná údržba a kontrola technologie
tunelu

Úplná uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po objízdné trase
Milady Horákové-Veletržní-Dukelských Hrdinů-U Výstaviště-PartyzánskáTrojský most

10

Rohanské nábřeží

8

PVS a.s.

4.11.2019 - 30.3.2020

11

V Holešovičkách (sjízdná rampa)

8

TSK, a.s.

25.9. - 13.12.

Rekonstrukce povrchu vozovky

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

12

Na Hlavní

8

TSK, a.s.

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.

13

Prosecká

8

PVS a.s.

18.11.2019 - 17.2.2020

Rekonstrukce kanalizace

Zábor pravého jízdního pruhu směr centrum, doprava do centra vedena
středním pruhem, z centra pravým jízdním pruhem

14

Rohanské nábřeží

8

ALTRON, a.s.

14.12.

Umístění jeřábu

Zábor pravého jízdního pruhu + cklopruhu směr z centra

15

Křížíkova v úseku ul. Ke Štvanici - Na Florenci

8

ČSAD Praha holding a.s.

17.8.2019 - 15.4.2020

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 Florenc.

16

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

Ve směru z centra znemožněno levé odbočení na křižovatce Rohanské
Vybudování protipovodňových opatření na nábřeží x Šaldova (uspořádaní jízdních pruhů: přímo, přímo-vpravo). Ve
kanalizačních stokách
směru do centra zábor levého jízdního pruhu a znemožněno pravé
odbočení (uspořádání jízdních pruhů: přímo, vlevo).

17

Vysočanská v úseku ul. Litoměřická - Prosecká

9

PVK, a.s.

1.4.2019 - 15.3.2020

18

Otakarova-Vršovická pod železničním mostem

10, 4

SŽDC, s.o.

11.5. - 31.12.

19

Generála Šišky, při ul. Písková

12

MČ Praha 12

24.7.2019 - 18.6.2020

20

Československého exilu, úsek Modřanská - V lučinách

12

PRE, a.s.

1.11. - 10.12.

21

Jeremiášova v úseku Smíchovská - Archeologická

13

TSK, a.s.

19.11. - 18.12.

22

Zderazská v úseku Karlická - Kolová

16

PVS a.s.

16.9.2019 - 30.4.2020

23

Slánská v úseku Plzeňská - Bazovského

17

TSK, a.s.

16.3.2019 - 31.5.2020

24

Slánská v úseku Plzeňská - Čistovická

17

TSK, a.s.

16.8. - 14.12.

Rekonstrukce kanalizace

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

Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař - Praha hl. n.

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

Výstavba nové radnice

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

Pokládka kabelů kVN, sdk

Provoz veden 1 jízdním pruhem, směr centrum

Uzavírka jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, doprava
Oprava povrchu vozovky včetně obrubníku
vedena po zbylé části komunikace, pro každý směr zachován jeden jízdní
a vpustí
pruh
Rekonstrukce inženýrských sítí a
Úplná uzavírka komunikace, obousměrná objížďka přes Černošice
komunikace
Oprava mostu nad komunikací
Makovského

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

Výstavba protihlukové stěny

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

