Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 9.4.2018 – 22.4.2018
,

MČ

Investor

Termín akce od -do

Vinohradská v úseku ul. Wilsonova - Legerova

1,2

Národní muzeum
(Metrostav)

1.1. – 15.9.

Masarykovo nábřeží v úseku Národní - Divadelní

1

DPP

od 11.4. od 20:00 do 12.4. 06:00

Oprava tramvajové trati

Jednosměrný provoz ve směru do centra, ve směru z
centra po objízdné trase Mosl Legií, Vítězná, Zborovská

Masarykovo nábřeží v úseku Národní - Divadelní

1

DPP

od 11.4. od 20:00 do 12.4. 06:00

Oprava tramvajové trati

Jednosměrný provoz ve směru do centra, ve směru z
centra po objízdné trase Mosl Legií, Vítězná, Zborovská

Keplerova v úseku ul. Pohořelec - Jelení

1

TSK

2.1. - 15.4.

Rekonstrukce komunikace

Jednosměrný provoz ve směru do centra, ve směru z
centra po objízdné trase Patočkova, Myslbekova,
Dlabačov

Keplerova v úseku ul. Pohořelec - Jelení

1

TSK

16.4. - 20.6.

Rekonstrukce komunikace

Úplná uzavírka - objízdná trase vede obousměrně ulicemi
U Brusnice, Patočkova, Mysbekova, Dlabačov, Pohořelec

1,2

PVS

15.1. - 30.6.

Obnova vodovodních řadů

Omezení provozu na komunikaci Žitná - jeden jízdní pruh
uzavřen

Korunní v úseku Budečská - Šumavská

2

CC Real

1.4. - 31.12.

Rekonstrukce přilehlého objektu

Uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra, doprava
zachována po tramvajovém tělese

Sekaninova na Ostrčilově náměstí

2

PP a.s.

6.4. - 18.4.

Stavební úpravy NTL a STL plynovodů

Částečná uzavírka komunikace, doprava ve směru do
centra zachována.

Vinohradská naproti Sázavské

2

PP a.s.

2.4. - 11.4.

Stavební úpravy NTL a STL plynovodů

Částečná uzavírka pruhu ve směru do centra, doprava ve
směru do centra zachována.

Žitná x Štěpánská

Typ akce

Rozsah omezení

Vinohradská v úseku Wilsonova - Legerova
Přeložka kabelovodu, spojovací chodba zjednosměrněna, průjezd možný pouze ve směru
Wilsonova - Legerova, v opačném směru vedena objížďka

Anglická v úseku Balbínova - Rubešova

Sekaninova v místě křížení s ul. Jaromírova a Na
Folimance

Husitská

2

Modrá pyramida

14.4. od 14,00 do 19,00 hod

Montáž chladící jednotky

Úplná uzavírka komunikace. Objížďka přes Balbínovu Římskou - Rubešovu zpět na Anglickou.

2, 4

DPP

21.4. od 8:00 do 16:00 hodin

Oprava tramvajové trati

Jednosměrný provoz ve směru do centra. Ve směru z
centra objízdná trasa po komunikaci ul. Na Folimance,
Rejskova, Sarajevská Kod Karlovem, Bělehradská

3

TSK

12.3. - 16.11.

Rekonstrukce ceého profilu
komunikace včetně inženýrských sítí

Úplná uzavírka komunikace, vyznačena objízdná trasa +
"rozmělnění" dopravy do více tras

Libušská + Kunratická spojka

4

TSK

3.4. - 15.6.

Rekonstrukce komunikace + výstavba
okružní křižovatky

Úplná uzavírka komunikace ul. Libušská v úseku
Kunratická spojka - Podchýšská vč. stykového křížení
Libušská x Kunratická spojka. Objízdná trasa směr do
centra: Libušská, Podchýšská, Čs. Exilu, Generála Šišky,
Meteorologická, Libušská. Objízdná trasa pro směr z
centra: Libušská, Dobronická, Vídeňská

5. května v úseku Ryšavého - 0km D1

4

TSK

9.4. - 18.4.

rekonstrukce komunikace

uzavírka pravého jízdního pruhu směr z centra, vyznačena
objízdní trasa s cílem "Chodov" do ul. Pod Chodovem

Křesomyslova v úseku Na Fidlovačce - Sekaninova

4

PPS

9.4. - 4.5.

Rekonstrukce plynovodů

Provoz veden po tramvajovém tělese

Opatovská ( při ul. Novomeského)

4

TSK

2.4. - 3.6.

Oprava uliční vpusti

Provoz veden 1 jízdním pruhen ve směru Petrovice v
délce cca 30m

Nuselská v úseku Táborská - Vlastislavova

4

DPP

21.4. od 7:00 do 16:00 hodin

Oprava tramvajové trati

Jednosměrný provoz ve směru do centra. Ve směru z
centra ul. Nám. Bratří Synků, Sezimova, Táborská

Rozvadovská spojka v úseku Řevnická - Pražský okruh

5

TSK

9.4. - 29.6.

Uzavírka části jízdních pruhů v obou směrech dle postupu
Oprava říms mostu nad větví MÚK z D5 prací, doprava vedena po zbylé části komunikace, ve
na D0 směr Ruzyně
směru z centra zachován jeden jízdní pruh, ve směru do
centra zajištěny dva jízdní pruhy 3,25 a 2,75 metrů

Jeremiášova v úseku Plzeňská - Sárská

5

OTV MHMP

5.3. - 30.4.

Výstavba splaškové kanalizace

Zábor části levého jízdního pruhu ve směru k
Rozvadovské spojce, doprava vedena po zbylé části
komunikace v jednom jízdním pruhu

Duškova v úseku U Trojice - Tomáškova

5

PP a.s.

2.4. - 6.4

Rekonstrukce plynovodů

Uzavírka levého řadícího pruhu v křižovatce s ul.
Tomáškova.

Plzeňská v úseku Mahenova - U Tyrše)

5

PVK a.s.

7.3. - 31.5.

Rekonstrukce kanalizace

Uzavírka levého pruhu ve směru z centra. Doprava
zachována pravým pruhem.

Kartouzská v úseku Radlická -Plzeňská

5

PKM Development

26.3. - 15.4.

Výstavba přilehlého objektu

Částečné omezení pravého pruhu

Radlická v úseku U kostela - Pod Trezorkou

5

Dynamica
Development

3.4. - 14.4.

Výstavba napojení budovy Dynamica

Uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru z centra pouze
v době prací.

Plzeňská v úseku Košířské nám. - Pod Kotlářkou

5

Čermák

12.4. - 14.4.

Zařízení staveniště

Uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru z centra,
doprava zachována levým pruhem.

Bucharova v úseku Seydlerova - Tychnova

5

Hanyš

21.4. 10:00 - 17:00 hod.

osazení zařízení na střechu
administrativní budovy Office-park
Nové Butovice

záboru levých jízdních pruhů v obou směrech, doprava
vedena po zbylé části komunikace, v každém směru
zachován jeden jízdní pruh

Patočkova v úseku U Brusnice - Cukrovarnická

6

TSK

8.3. - 15.4.

Uzavíka jednoho jídzního pruhu, doprava vedena po zbylé
Výstavba uličních vpustí a ražené části
části komunikace, v každém směru zachován jeden jízdní
kanalizace
pruh

Evropská v úseku Vítězné nám. - Gymnasijní

6

DP a.s.

19.3. - 18.7.

Stavební práce a skládka materiálu pro Záboru části jízdních pruhů a části pruhů se zastávkou
modernizaci osvětlení stanice metra
BUS MHD dle postupu prací, doprava vedena po zbylé
Dejvická
části komunikace

Evropská v prostárách zstávky BUS MHD Dědina

6

TSK

16.4. - 20.5.

Oprava zálivů zastávek MHD

Zábor jednoho jídzního pruhu ze dvou provoz veden v
jednom jídzním pruhu

Brusnický a Dejvický tunel

6,7

SATRA

9.4. - 13.4. pouze v noci od 23:00 do
05:00

Pravidelná údržba a kontrola
technologie tunelů TKB

Úplná uzavírka Jižní tunelové trouby doprava vedena po
objízdné trase: Patočkova-Milady Horákové, provoz v
Severní tunelové troubě bez omezení

Brusnický a Dejvický tunel

6,7

SATRA

16.4. - 20.4. pouze v noci od 23:00 do Pravidelná údržba a kontrola
05:00
technologie tunelů TKB

Úplná uzavírka Severní tunelové trouby doprava vedena
po objízdné trase: Patočkova-Milady Horákové, provoz v
Jižní tunelové troubě bez omezení

Brusnický a Dejvický tunel

6,7

SATRA

21.4. - 22.4. pouze v noci od 23:00 do Pravidelná údržba a kontrola
05:00
technologie tunelů TKB

Úplná uzavírka obou tunelových trub doprava vedena
po objízdné trase: Patočkova-Milady Horákové

Argetinská, Plynýrní

7

česká
telekomunikační
infrastruktura, a.s.

19.3. - 15.4.

Strojnická, Veletržní

7

Holešovický
trojúhelník s.r.o.

1.1 - 30.4.

Letenský tunel

7

TSK

Zenklova, v useku Elsnicovo náměstí - náměstí Na Stráži

8

PVS, TSK, DP

Zřízení nové trasy sítě elektronických
komunikací - optický kabel

V ulici Argentinská zábor jízdního pruhu ve směru z
centra. V ulici Plynání zábory na chodníku.

Realizace přípojky VN, vykládka
materiálu, vjezd na stavbu

Zábor části parkovacího pruhu a částečný zábor chodníku.

Údržba technologie, mytí stěn a
16.4. - 20.4. vždy od 23:00 hod 05:00
sledování deformací konstrukce a
hod
stability částí tunelu.

2.1. - 30.8.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace,
kolejové trati, povrchů vozovek a
chodníků

Úplná uzavírka

Komunikace uzavřena. Doprava vedena po objízdné trase
Sokolovská, Čuprova Prosecká, Povltavská, V
Holešovičkách, Vysočanská, Střelničná, Pod Sídlištěm

Voctářova

8

IMU, a.s.

19.3. - 16.4.

Realizace přípojky kanalizace a
vodovodu, obnova chodníku

Provoz veden obousměrně jedním jízdním pruhem.

Cínovecka

8

GIA Czech republic

3.4. - 15.4.

Stavba směrníku čerpací stanice.

Částečný zábor jízdního pásu sjízdné rampy ve směru z
centra. Zábor levé strany sjízdné rampy z Cínovecké ulice
ve směru Kosteleckou ulici

Horňátecká, Ústecká

8

Pražská plynárenská
Distribuce, a.s.

3.4. 22.5.

Rekonstrukce STL plynovodu

V každé etapě bude zachován vždy jeden jízdní pruh v
každém směru jízdy.

Liberecká

8

MOL

9.4. - 17.5.

Rekonstrukce čerpací stanice

Uzavření odbočovacího pruhu na čerpací stanici ve
směru do centra.

Střelničná

8

DP

16.4. - 31.8.

Dočasné odstavení autobusů v rámci
rekonstrukce tramvajové tratě
Zenklova

Ve směru Kobylisy zachován průjezd v jednom jízdním
pruhu.

Kolbenova

9

DPP

2.3.-30.6.

Rekonstrukce TT

Zábor TT + přilehlých jízdních pruhů, provoz po zbylé části
vozovky

Českobrodská, Starokolínská

9

TSK + PVS

5.3. - 30.6.

Rekonstrukce vozovky + kanalizace

Uzavírka komunikace v rozsahu Do Říčan - Na Vydrholci /
Staroklánovická

Kolbenova v úseku ul. Poděbradská - Slévačská

9

Kaufland

9.4. - 27.5.

Rozšíření vozovky a oprava vozovky

Zábor vozovky po polovinách, objízdná trasa do centra
/Poděbradská - Kbelská/

Na padesátém

10

DPP

1.3. – 15.4.

Rekonstrukce povrchových objektů
stanice metra Skalka

Zábor v autobusovém zálivu a na chodníku v prostoru
zastávky BUS Skalka, směr Malešice, zábor v obratišti BUS

Oprava povrchu komunikace

Uzavírka v jízdních pruzích ve směru z centra; umožněn
průjezd mimo termín 28.-30.4. (úplná uzavírka s
objízdnou trasou Moskevská-U vršovického hřbitova-U
Slavie, pro MHD: Minská-Slovinská-Kodaňská)

Vršovická v úseku ul. Moskevská – Kodaňská

10

TSK

12.4. – 13.5.

