
Komunikace MČ Investor Termín akce od -do Typ akce Rozsah omezení 

Vinohradská v úseku ul. Wilsonova - Legerova 1,2
Národní muzeum 

(Metrostav)
1.1.  – 31.12. Přeložka kabelovodu, spojovací chodba

Vinohradská v úseku Wilsonova - Legerova 

zjednosměrněna, průjezd možný pouze ve směru 

Wilsonova - Legerova, v opačném směru vedena objížďka

Nuselský most 2 TSK 5.1. - 15.11. Oprava mostu  Uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru z centra

 Jaromírova, Sekaninova, Křesomyslova 2 DP 2.9. - 9.12. Rekonstrukce tramvajvé tratě
Postupná uzavírka komunikací dle harmonogramu prací , 

objížďka

Na Slupi v úseku Svobodova - Ostrčilovo nám. 2 TSK 24.10. - 9.12. Oprava vozovky a chodníků

Úplná uzavírka komunikace pro individuální dopravu. 

Průjezd náhradní autobusové dopravy v obou směrech 

zajištěn přenosným SSZ. 

Jana Želivského v úseku ul. U Nákladového nádraží - 

Basilejské nám. 
3 TSK 16.11. - 4.12. Opravav komunikace 

Provoz omezen na jeden jízdní pruh ve směru ul. 

Basilejské nám. po celou dobu stavby. 2.12 - 3.12. úplná 

uzavíkra kom. Jana Želivského - objízdná trasa přes ul. U 

Nákladového nádřaží - Malešická. 

Jeremiášova v úseku Plzeňská - Hájčí 5 OTV MHMP 6.11.2017 - 31.1.2018 výstavba splaškové kanalizace 1a.etapa
Zábor levého jízdního pruhu ve směru k Rozvadovské 

spojce, doprava vedena v pravém jízdním pruhu

Řevnická, Skandinávská 5
IKEA Centres ČR, 

s.r.o.
9.10. - 18.11.

Úprava křižovatky Řevnická - 

Skandinávská včetně SSZ 5.745

Zábory části jízdních pruhů dle postupu prací, doprava 

vedena po zbylé části komunikací, vždy zachovány 

všechny křižovatkové pohyby

Plzeňská v úseku ul. před křiž. s ul. Na Čečeličce 5 MKB Stav a.s. 19.6. - 31.11. Zařízení staveniště rekonstrukce domu
Uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra, doprava 

zachována zbývajícím 1 pruhem  

Jeremiášova v úseku ul. Ovčí Hájek - Pod Hranicí 5 TSK 25.9. - 13.11. Oprava lávky pro pěší přes komunikaci

Uzavírka jednotlivých jízdních pruhů dle postupu prací, 

doprava vedena po zbylé části komunikace, vždy zajištěn 

jeden jízdní pruh v každém směru

Rozvadovská spojka ul. v úseku Bucharova - Jeremiášova 5 TSK 20.9. - 20.11.
Oprava mostu v ul. Bavorská nad 

Rozvadovskou spojkou

Uzavírka ostavných pruhů v obou směrech a uzavírky 

jízdních pruhů dle postupu prací, doprava vedena v 

jednom jízdním pruhu v každém směru

Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 6.11.2017 – 19.11.2017



Vltavská v úseku Staropramenná - Svornosti 5 TSK 20.10. - 10.11. Oprava kanalizace 
Omezení levého jízdního pruhu. Doprava ve 2 pruzích 

zachována. 

Zlíchovský tunel 5 TSK 10.11. 23,00 - 11.11.2017 5,00 Průzkum závad Úplná uzavírka tunelu

Zlíchovský tunel 5 TSK 6.11. - 8.11. vždy od 23,00 do 5,00 Údržba a mytí tunelu
Uzavírka tunelu ve směru z Dobříšské na Strakonickou. 

Opačný směr zachován. 

Zlíchovský tunel 5 TSK 8.11. - 10.11. vždy od 23,00 do 5,00 Údržba a mytí tunelu
Uzavírka tunelu ve směru ze Strakonické k tunelu 

Mrázovka. Opačný směr zachován. 

Karlická u křiž. Zdická 5 IBS Rokal 20.11. - 27.11. Vodovodní přípojka
Uzavírka poloviny komunikace. Doprava zachována v 

obou směrech. 

tunel Mrázovka 5 TSK 11.11. 23,00 - 12.11. 5,00 Údržba tunelu, čištění kamer Úplná noční uzavírka. Objížďka. 

Karlovarská v úseku zatávky TRAM Bílá Hora 6 DPP 9.11. (22:00) - 10.11. (04:00) Oprava tramvajové trati

Jednosměrný provoz ve směru z centra. Ve směru do 

centra objížďka po trase Karlovarská, Na Bělohorské 

pláni, Čistovická, Karlovarská

Patočkova v úseku U Brusnice - Cukrovarnická 6 TSK 30.10. - 20.12.
Výstavba uličních vpustí a ražené části 

kanalizace

Uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru do centra a 

levého jízdního pruhu ve směru z centra, doprava vedena 

po zbylé části komunikace, v každém směru zachován 

jeden jízdní pruh

Patočkova v úseku Pod Královkou - Bělohorská 6 TSK 7.9. - 19.11.
Rekonstrukce povrchu vozovky a 

pokládka tzv. tichého asfaltu

Uzavírka jízdních pruhů ve směru z centra dle postupu 

prací, doprava z centra vedena po zbylé části komunikace, 

vždy zachován jeden jízdní pruh

Strojnická, Veletržní 7
Holešovický 

trojúhelník s.r.o.
23.10 - 30.4.2018

Realizace přípojky VN, vykládka 

materiálu, vjezd na stavbu
Zábor části parkovacího pruhu a částečný zábor chodníku.

Argentinská 7
BC Argentinská 

s.r.o.
12.11. od 6:00 do 16:00 Montáž věžového jeřábu

Provoz ve směru z centra stažen do jednoho jízdního 

pruhu.



Bubenečský tunel 7,8 SATRA
05.11. - 08.11. vždy pouze v noci od 

23:00 do 05:00 hod.

Pravidelná údržba a kontrola 

technologie tunelů

Uzavírka Jižní Tunelové Trouby, doprava vedena po 

objízdné trase Milady Horákové-Veletržní-Dukelských 

Hrdinů-U Výstaviště-Partyzánská-Trojský most, doprava v 

Severní tunelové troubě bez omezení

Bubenečský tunel 7,8 SATRA
08.11. - 11.11. vždy pouze v noci od 

23:00 do 05:00 hod.

Pravidelná údržba a kontrola 

technologie tunelů

Uzavírka Severní Tunelové Trouby, doprava vedena po 

objízdné trase Milady Horákové-Veletržní-Dukelských 

Hrdinů-U Výstaviště-Partyzánská-Trojský most, doprava v 

Jižní tunelové troubě bez omezení

Bubenečský tunel 7,8 SATRA
11.11. - 12.11. pouze v noci od 23:00 

do 05:00 hod.

Pravidelná údržba a kontrola 

technologie tunelů

Uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po 

objízdné trase Milady Horákové-Veletržní-Dukelských 

Hrdinů-U Výstaviště-Partyzánská-Trojský most

Voctářova 8 PRE distribuce a.s. 6.11. - 15.12. Přelořka kabelu a TS 

Zábor chodníku a části parkovacího pruhu s jízdním 

pruhem. Provoz zachován v jednom jízdním pruhu v 

každém směru.

Zenklova v úseku ul. nám. Dr. Václava Holého - Elsnicovo 

nám.  
8 TSK 31.10. - 7.1.2018 Rekonstrukce mostu přes Rokytku

Úplná uzavírka komunikace pro IAD, TRAM po jedné 

koleji obousměrně. 

Davídkova v úseku ul. nám. Na Stráži - Liberecká 8 TSK 30.10. - 12.11. Souvislá údržba komunikace

V termínu 4.11. - 8.11. ul. Davídkova uzavřena, v termínu 

8.11. - 12.11. uzavřena nájezdová rampa do ul. V 

Holešovičkách.

Zenklova, Prosecká, Podlipného, Braunerova 8 PVS 5.4. – 22.12. Obnova vodovodu a kanalizace
V každé komunikaci vždy v jednom jízdním pruhu. 

Částečně jízda po tramvajovém tělese

Sokolovská  v úseku ul. Zenklova - Pod Plynojemem 8 PVS 10.7. - 30.11. Obnova vodovodního řádu

I. etapa (10.7. - 3.9.): Zábor jízdního pruhu ve směru do 

centra ( provoz veden po kolejích). II. etapa (4.9. - 30.11.): 

Zábor jízdního pruhu ve směru z centra (provoz veden po 

kolejích).

Hlávkův most 8 MHMP 23.6. - 17.12.
Výstavba podzemní kabelové komory 

"Kolektor Hlávkův most"

Provor veden ve dvou jízdních pruzích. Levý pruh je zúžen 

(2,0m).

Libeňský most 8 HMP 28.8. - 30.11. Demolice rampy
Uzavření najezdové rampy z ulice Voctářova. Objízdná 

trasa: Voctářova, Štorchova

V Holešovičkách, most Barikándníků 8 TSK 9.10. - 25.11.

Opravya říms, betonových 

svodidlových zídek, část povrchu 

vozovky

Ve směru z centra provoz veden ve stávajícím dopravním 

opatření připojení TKB (jeden jízdní pruh), Ve smeru do 

centra provoz veden ve stávajících dvou jízdní pruzích.



Spojovací v oblasti křížení s ul. K Žižkovu 9 TSK 11.11. - 14.11. Souvislá údržba komunikace
Snížený počet jízdních pruhů v oblasti stykové křižovatky 

ul. Spojovací x K Žižkovu

Čuprova v úseku Sokolovská - Spojovací (Balabenka) 9 TSK 13.11. - 6.12. Souvislá údržba komunikace
Provoz omezen na komunikacích ul. Českomoravská, 

Sokolovská, Čuprova, Spojovací, Na Žertvách

Prosecká v úseku ul. Na Rozhraní - Nad Kelerkou 9 PVS 16.10. - 15.11 Rekonstrukce kanalizace
Provoz zachován v jednom jízdním pruhu v každém 

směru.

Poděbradská, Kolbenova 9 TSK 3.7 .- 30.11. Oprava mostu přes ul. Kolbenova Uzavírka v jízdních pruzích, směr z centra

Kolbenova naproti ČSPHM MOL při křižovatce s ul. K 

Hutím
9 Kaufland ČR, v.o.s. 25.9. - 17.11. Rozšíření jižní strany komunikace

Jednosměrný provoz ve směru z centra, objízdné trasy ve 

směru do centra po: Chlumecká, Poděbradská, Kbelská, 

Kolbenova

Chlumecká x Ocelkova 9 TSK 27.9 .- 18.11. Oprava mostu přes ul. Ocelkova

Uzavírka v jízdních pruzích na ulici Chlumecká v obou 

směrech, nájezdové rampě Ocelkova-Chlumecká od BUS 

nádr. (směr z centra) a připojovacím pruhu NN2121 (směr 

Poděbradská v úseku Kabešova – Nademlejnská 9 PVK, a.s. 17.10.-14.11. Oprava vodovodních armatur
Zábory ve vozovce, chodníku a komunikační zeleni v obou 

směrech

Vršovická v úseku ul. Oblouková – Moskevská 10 PVS 14.8. – 31.1.2018 Rekonstrukce kanalizace, injektáže
Zábor v jízdním pruhu v obou směrech; umožněn průjezd 

parkovacím pruhem

Vršovická v úseku Moskevská - Altajská 10 PVS 7.10.-15.11. Obnova vodovodních řadů
Zábory v jízdních pruzích v obou směrech; uzavírka 

křižovatky Vršovická x Altajská

Vršovická v úseku Kodaňská - Archangelská 10 PVS 23.10.-15.11. Obnova vodovodních řadů Uzavírka pravého jízdního pruhu

Černokostelecká v úseku Dřevčická - Sazečská 10 TSK 7.11. – 15.12.
Oprava dilatací na mostě Y534 přes 

železniční vlečku

Uzavírka nejprve pravého (1. etapa) a následně levého 

(2. etapa) jízdního pruhu v obou směrech

Na padesátém 10 DPP 4.9. – 20.1.2018
Rekonstrukce povrchových objektů 

stanice metra Skalka

Zábory v autobusovém zálivu, jízdním pruhu a na 

chodníku v prostoru zastávky BUS Skalka v obou směrech


