Odbor pozemních komunikací a drah - akce na vybraných komunikacích v termínu 24. 2. - 8. 3. 2020
Správní
obvody

Investor

Termín akce od - do

Koněvova, úsek Černínova - Jana Želivského

3

PVS a.s.

3.2. - 30.6.

2

Jižní spojka v úseku 5. května - Chodovská

4

TSK, a.s.

1.7.2019 - 30.6.2020

3

Na Strži x Na Pankráci

4

Pankrác, a.s.

4

Podolské nábřeží, Podolská

4

5

Radlická v úseku U Tresorky - U kostela

6

č.

Komunikace

Typ akce

Rozsah omezení

1

Oprava kanalizace

5 posuvných záborů částečně ve vozovce a částečně v chodníku,
zúžená vozovka, vyparkování automobilů, provoz zachován

Oprava protihlukové stěny a komunikace

Provoz veden 2 jízdními pruhy směr Hostivař

10.2. - 6.3.

Výstavba chodníku a gabionové zdi

Zábor pravého jízdního pruhu (u Bauhausu) směr Nusle

DPP

22.2. - 1.3.

Oprava TRAM tratě

Provoz veden jedním jízdním pruhem na Podolské nábř., částečná
uzavírka ul. Podolská, směr z centra

5

Walter

24.2. - 27.3.

Úprava opěrné zdi

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

K Barrandovu v úseku Růžičkova rokle - Geologická

5

DPP

17.2. - 28.2. od 7:00 do 15:00

Návoz nových kolejnic a pražců

Uzavírka pravého pruhu ve směru na Barrandov

7

Patočkova v úseku Mládeže - Pod Královkou

6

PVS a.s.

27.1. - 30.6.

Rekonstrukce zděné kanalizační stoky

Uzavírka části jízdních pruhů ve směru do centra dle postupu prací,
doprava vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu,
akce je koordinována s rekonstrukcí vodovodu

8

Evropská v úseku U Dejvického rybníčku - Starodejvická

6

Pražská plynárenská Distribuce

2.3. - 20.3.

Realizace plynovodního řadu včetně
přípojek

Zábor části pravého jízdního pruhu ve směru do centra , doprava
vedena v levém jízdním pruhu

9

Patočkova , Bělohorská v úseku U Dělnického cvičiště - 8.
listopadu

6

PREdistribuce a.s.

2.3 - 30.4.

Pokládka kabelu kVN

Zábor části pravého jízdního pruhu a přilehlého chodníku ve směru z
centra dle postupu prací, doprava vedena v levém jízdním pruhu,
pěší provoz veden ve vyznačeném koridoru

10

Aviatická, Lipská

6

TSK, a.s.

2.3. - 18.5

Oprava mostu x 017 na komunikaci
Aviatická přes komunikaci Lipská

Uzavírky části jízdních pruhů v obou směrech na mostě a pod
mostem dle postupu prací doprava vedena po zbylé části
komunikací, pro každý směr zachován jeden jízdní pruh

11

Brusnický, Dejvický a Bubenečský tunel

6, 7

SATRA

27.2. 23:00 - 28.2. 05:00

Pravidelná údržba a kontrola technologie
tunelu

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

12

Brusnický, Dejvický tunel

6, 7

SATRA

5.3. 23:00 - 6.3. 05:00

Pravidelná údržba a kontrola technologie Úplná uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po objízdné
trase Patočkova - Milady Horákové
tunelu

13

Bubenečský tunel, rampy č. 2 a 3

7

Hl. m. Praha

22.2. 06:00 - 4.4. 18:00

Realizace dřevěných obkladů ramp č. 2 a 3

4.11.2019 - 30.3.2020

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

14

Rohanské nábřeží

8

PVS a.s.

Zábor jízdního pruhu na rampě č. 2 a 3 Bubenečského tunelu. Průjezd
zachován jedním jízdním pruhem o minimální šířce 3,5 m.

Oprava kanalizace

Prosecká jednosměrná od ulice Zenklova k Čuprově, ve směru od
Proseka objížďka vpravo Čuprova do Zenklovy

Rekonstrukce kanalizace

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

24.2. - 30.4.

Rekonstrukce komunikace

Uzavírka jízdního pásu ve směru z centra, provoz veden obousměrně v
severním jízdním pásu

DPP

27.2. - 3.4.

Rekonstrukce tramvajového tělesa

Uzavírka TT a jízdního pruhu ve směru z centra. Objízdná trasa Na
Břehu - Freyova - Kolbenova

9

ČVUT

2.3. - 3.3.

Diagnostika mostů

Postupná uzavírka jízdních pruhů ve směru z centra

Poděbradská za křižovatkou s ul. Kbelská

9

CETIN

7.3.

Práce v kabelové komoře

Zábor pravého jízdního pruhu ve směru do centra

V olšinách v úseku Starostrašnická - Průběžná

10

PVS a.s.

1.2. - 10.6.

Rekonstrukce kanalizace a obnova
vodovodních řadů

Zábory v jízdních pruzích ve směru do centra; průjezd umožněn jedním
jízdním pruhem
16.-22.2. úplná uzavírka jízdního pásu v úseku Perucká - Na Zámecké,
směr centrum; 22.-28.2. úplná uzavírka jízdního pásu v úseku Na
Zámecké - NN4895 (u Lidlu), směr z centra; objízdná trasa: Perucká NN1931

15

Prosecká v úseku Zenklova - Čuprova

8

PVS a.s.

1.3. - 30.6.

16

Vysočanská v úseku ul. Litoměřická - Prosecká

9

PVK, a.s.

1.4.2019 - 15.3.2020

17

Poděbradská v úseku Čerpadlová - Podkovářská

9

TSK, a.s.

18

Sokolovská v úseku Na břehu - Freyova

9

19

Sokolovská v úseku Českomoravská - U Balabenky

20
21

10, 4

SŽDC, s.o.

16.2. - 28.2.

Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař - Praha hl. n.

Roztylská v úseku U Kunratického lesa - Hráského

11

OC Chodov

15.1. - 30.4.

Osazení eskalátoru do OC

Částečná uzavírka středního dělícího pásu a přilehlých j.p. v obou
směrech

24

Generála Šišky, při ul. Písková

12

MČ Praha 12

24.7.2019 - 18.6.2020

Výstavba nové radnice

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

25

Novodvorská v úseku Durychova - Smotlachova

12

TSK, a.s.

25.2. - 27.4.

Oprava vozovky

Provoz veden 1 jízdním pruhem před kruhovým objezdem s ul.
Durychova, částečná uzavírka vozovky ve směru Libuš, oprava
kruhového objezdu, objízdné trasy, změna linkového vedení MHD

26

Slánská v úseku Plzeňská - Bazovského

17

TSK, a.s.

16.3.2019 - 31.5.2020

Oprava mostu nad komunikací
Makovského

Uzavírka jízdního pásu 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)

22

Otakarova-Vršovická pod železničním mostem

23

