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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Uzavírka mostu Ve Žlíbku 

 

Praha 18. listopadu 2020 – Technická správa komunikací (TSK) uzavře 

krátkodobě od soboty 21. 11. 2020 do čtvrtka 26. 11. 2020 most X 526 v ulici 

Ve Žlíbku přes komunikaci D10 (Novopacká). Důvodem jsou práce na betonáži, 

které jsou nezbytnou součástí opravy mostu a není možné je provádět za 

částečného provozu. Práce na 1. etapě by měly skončit do konce roku 2020 a po 

zimní přestávce budou pokračovat až do června 2021. 

 

Objízdné trasy: 

Praha – H. Počernice od Ml. Boleslavi 

Dále po Novopacká (Pražský okruh) – sjezd Kyje – vpravo po Budovatelská – 

nájezd na Novopacká (Pražský okruh) – dále po D10 sjezd EXIT 3 – třetí výjezd 

kruhový objezd a dále ul. Ve Žlíbku. 

Radonice od Prahy 

Dále po D10 – sjezd EXIT 10 – vpravo na II/101 – druhý výjezd kruhový objezd – 

D10 (směr Praha) – sjezd EXIT 3 – vpravo po Počernická. 

Radonice od H. Počernic 

První výjezd kruhový objezd – nájezd na D10 – sjezd EXIT 10 – vpravo na II/101 

– druhý výjezd kruhový objezd – D10 (směr Praha) – sjezd EXIT 3 – vpravo po 

Počernická. 

Praha od H. Počernic 

První výjezd kruhový objezd – nájezd na D10 – sjezd EXIT 10 – vpravo na II/101 

– druhý výjezd kruhový objezd – D10 (směr Praha). 

Praha – H. Počernice od Radonic 

Vlevo na nájezd na D10 (směr Praha) - po Novopacká (Pražský okruh) – sjezd 

Kyje – vpravo po Budovatelská – nájezd na Novopacká (Pražský okruh) – dále 

po D10 sjezd EXIT 3 – třetí výjezd kruhový objezd a dále ul. Ve Žlíbku. 

Ml. Boleslav od Radonic 

Vlevo na nájezd na D10 (směr Praha) - po Novopacká (Pražský okruh) – sjezd 

Kyje – vpravo po Budovatelská – nájezd na Novopacká (Pražský okruh) – a dále 

po D10. 

 Zhotovitel: Metrostav, a. s. 
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