
Komunikace MČ Investor Termín akce od -do Typ akce Rozsah omezení 
Poznámky (finanční 

náklady) 

U Šalamounky, Radlická, Modřanská, 

Staroměstské nám., Pařížská, 

Řásnovka, Hybernská, Wilsonova, 

Václanské nám., Karlovo nám., 

Radlická, U Šalamounky

1, 2, 4, 5 Mgr. Dubová Lucie 20.5. (11:00 - 13:00) Dámská vyjížďka motocyklů Pohyblivý zábor cca 100 motocyklů

Radlická, Novoveská, K Nové vsi, 

Prokopské údolí, Do Klukovic, 

Werichova, U Náhonu, U Smolnic, K 

Austisu, K Zadní kopanině

5, 13 Lubor Tesař 20.5. (06:00 - 20:00) Závod horských kol Bike Prague 2017

Krátkovobé přidržení dopravy na komunikaci ul. Radlická, 

Novoveská, K Nové vsi, Prokopské údolí, Do Klukovic, 

Werichova, U Náhonu, U Smolnic. Úplná uzavírka K Austisu a 

K Zadní kopanině.

Vinohradská v úseku Wilsonova - 

Legerova
 1/2

Národní muzeum 

(Metrostav)
1.1.  – 30.6. Přeložka kabelovodu, spojovací chodba

ul. Vinohradská v úseku Wilsonova - Legerova 

zjednosměrněna, průjezd možný pouze ve směru Wilsonova - 

Legerova, v opačném směru vedena objížďka

Vodičkova Řeznická - Navrátilova 2 Aficionado 20.5. a 21.5. vždy 8,00 - 20,00 hod Festival Struny dětem v divadle Minor úplná uzavírka komunikace

Vinohradská v úseku  Budečská – Anny 

Letenské
2 PVS a.s. 1.1.  – 30.6 Rekonstrukce kanalizace

Částečná uzavírka komunikace, doprava zachována v obou 

směrech

Nuselský most, úsek Kongresová – 

Boženy Němcové
 2/4 TSK 7.12.2015 – 30.10. Oprava Nuselského mostu 

Provoz veden 2 jízdními pruhy v obou směrech, ve směru do 

centra uzavírka pravého jízdního pruhu a chodníku v délce 

z centra uzavírka pravého jízdního pruhu v délce cca 200 m 

v době prací na nezbytně cca 500 m, ve směru nutnou dobu 

z důvodu ukotvení lávky.

257,7 mil. Kč 

Koněvova v úseku U kněžské louky 

směr z centra
3 PVS a.s. 22.5. - 11.6. Rekonstrukce kanalizace jízdní pruh ve směru z cetra uzavřen - jízda po TT

5. května v úseku Vyskočilova - 

Michelská
4 TSK 13.3. – 30.9. Výstavba protihlukové stěny Provoz veden 2 jízdními pruhy ve směru z centra

Lidická v úseku Palackého most - 

Zborovská
5 PVS a.s. 16.5.- 16.7. obnova vodovodního řadu

uzavírka jízdního pruhu ve směru k Palackého mostu, doprava 

zachována po tramvajových kolejích. Ve směru od mostu 

komunikace uzavřena. Doprava odkloněna po objížďce. 

Radlická v křiž. S ul. U kostela 5 Radlice Rozvojová a.s. 25.4. – 23.5. Přeložka dešťové kanalizace 
Postupná uzavírka jízdních pruhů v obou směrech, doprava 

zachována v 1 x 1 jízdním pruhu

Bucharova v úseku ul. Plzeňská - K 

hájům
5 TSK 1.5. - 1.7. Výměna mostních závěrů

Uzavírka poloviny komunikace, doprava zachována po 

zbývajících pruzích 1 x 1

Vaníčkova v úseku Šermířská - 

Olympijská
6

Pražská plynárenská 

Servis distribuce a.s.
05.05.2017 - 28.06.2017 Rekonstrukce STL plynovodu

Uzavírka části jízdního pasu ve směru na Prahu 6 dle postupu 

prací, doprava vedena po zbylé části komunikace, zachovány 

dva jízdní pruhy o min. šířce 3,00 metrů každý

Bubenečský tunel 7,8 SATRA
20.05. -21.05.2017 (pouze v noci od 2300  do 0500 

hod.
pravidelná údržba a kontrola technologie tunelu

Úplná uzavírka tunelu, doprava vedena po objízdné trase 

Milady Horákové-Veletržní-Dukelských Hrdibnů-U Výstaviště-

Partyzánská-Trojský most

Sokolovská  v úseku ul. Českomoravská 

- Zenklova
8 DPP 20.5. - 30.6. RTT Palmovka, III. etapa

Sokolovská směr centrum  neprůjezdná. Směr Vysočany 

omezení provozu. Provoz veden po objízdné trase přes 

Elsnicovo nám. pro oba směry jízdy.

V Holešovičkách 8 PVS + TSK 25.10.2016 – 25.8. Oprava kanalizace + oprava komunikace
Provoz částečně převeden do protisměru. Dva j.p. v každém 

směru zachovány

Sokolovská, Na Žertvách, U Balabenky 8 DPP 25.2. – 7.6. Etapovitá výměna trakčních stožárů
Provoz řešen v každé etapě dle situace. Provoz veden po 

tramvajovém tělese.

Prosecká v úseku ul. U Pekařky - 

Čuprova 
8 PVK 1.3. – 30.6. Havárie kanalizace Ve směru centrum provoz sveden do jednoho jízdního pruhu.

Zenklova, Prosecká, Podlipného, 

Braunerova
8 PVS 5.4. – 25.6. Obnova vodovodu a kanalizace

V každé komunikaci vždy v jednom jízdním pruhu. Částečně 

jízda po tramvajovém tělese

Sokolovská, křižovatka s ul. Zenklovou 8 PVS 22.5. - 1.7. Obnova vodovodního řádu
Částečný zábor parkovacích stání. V křižovatce provoz veden 

po kolejích. Provoz MHD zachován. 

Starokolínská 9 MHMP 16.3 .- 30.6. Kanalizace újezd Kyvadlový provoz pomocí provizorní SSZ

Českobrodská v úseku U Konečné – 

K Horním Počernicím
9 PRO-DOMA 27.4. – 1.6. Rozšíření komunikace

1.     etapa – dočasné zábory – obousměrný provoz ve 

zúženém jízdním pruhu DC

Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 15.5.2017 – 28.5.2017



Náchodská v úseku ul. Hartenberská - 

Božanovská
9 PRE Distribuce 24.4. - 30.7. Obnova kabelů NN VN

Uzavírka chodníku. Chodci v koridoru na vozovce. Pravý jídzní 

pruh z centra uzavřen. 1+1 zachován.

Novovysočanská 9 IPP invest s.r.o. 2.5. - 16.7. Plynovodní přípojka
Zúžené jízdní pruhy po celou dobu stavby jen v třetí fázi 

kyvadlový provoz řízený SSZ od 9.5 – 26.5

Štěrboholská spojkav, úseku ul. 

Národních hrdinů – Nedokončená DC 

(2.et.) 

10 TSK 26.4 – 17.7 (2b. et.) oprava protihlukové zdi

uzavření části připojovacího a odstavného pruhu (2a. et.); 

uzavření nájezdové rampy Národních hrdinů – Štěrboholská 

spojka (2b. et.)

Vršovická 10
Pražská plynárenská 

distribuce a.s.
26.4 - 19.5. stavební úpravy STL plynovodu uzavírka parkovacího pruhu naproti křižovatce s ul. Perucká

Jižní spojka směr lanový most 10 ISA Praha a.s. 14.05.2017 (10-17 h) výměna totemu ČSPH Shell
uzavírka části pravého jízního pruhu a odpojovacího pruhu u 

ČSPH Shell

Průmyslová úsek ul. V Chotejně - K 

Hrušovu
10 PVS a.s. 09.05.-09.07.2017 (7.-11. et.) obnova vodovodních řadů

zábor jízdních pruhů v jednotlivých úsecích komunikace a 

probíhajících etapách

Jižní spojka - lanový most 10 TSK 22.-26.05. (1.fáze); 05.-09.06. (2.fáze) výměna komponentů postřikovacího zařízení

uzavírka levého JP, směr centrum (1. fáze);                         

uzavírka levého JP, směr z centra (2. fáze) -  Provoz ve dvou 

j.p. pruzích vždy zachován

Přátelství v úseku ul. K Netlukám – 

hranice Prahy
10 TSK 20.4. - 18.6.            (2. etapa) rekonstrukce komunikace

průjezd Praha-Říčany jedním JP umožněn pro OA a NA (mimo 

tranzit); průjezd Říčany-Praha po objízdných trasách vč. BUS 

PID


