
č. Komunikace Správní 
obvody

Investor Termín akce od -do Typ akce Rozsah omezení 

1 Žitná x Karlovo nám. x Vodičkova 1,2 PVS 18.6. - 30.8. Rekonstrukce kanalizace - stoka Omezení jednoho přímého pruhu z Žitné

2 17.listopadu, nám. Jana Palcha, Křižovnická, Kaprova a nejbližší okolí 1 Kolektory Praha 5.8. - 17.10. (dle etap) Rekonstrukce kolektorů
Drobná dílčí omezení v okolí šachty dle jednotlivých etap, 
vyznačeno dopravním značením

3 Rumunská  v úseku Sokolská - náměstí Míru 2 PVS 5.6. - 9.10. Rekonstrukce plynovodů Uzavírka 1 jízdního pruhu

4 Bělehradská v úseku Jugoslávská - Anglická 2 PVS a.s. 30.7. - 24.9. Obnova vodovodního řadu
Úplná uzavírka komunikace, automobilová doprava po objížďce, 
tramvajová doprava zachována. 

5 Jiráskův most 2, 5 TSK a.s. 1.7. - 26.8. Oprava dilatací
Uzavírka jízdních pruhů v obou směrech, provoz zachován vždy 1 
jízdním pruhem pro každý jízdní směr

6 Vinohradská směr do centra (naproti Nám. Jiřího z Lobkovic) 3 PVS 8.7. - 15.8. Rekonstrukce kanalizace Pravý jízdní pruh uzavřen

7 Koněvova (směr z centra v úseku V Zahrádkách - Spojovací) 3 DPP,a.s. 29.8. - 2.9. Oprava tramvajové trati Levý jízdní pruh uzavřen

8 Opatovská 4 TTP invest a.s. 4.4. - 15.11. Zábor pro staveniště
Částečný zábor pravého jízdního pruhu ve směru Háje, 1 j.p. vždy 
zachován

9 Táborská, úsek Vladimírova - nám. Generála Kutlvašra 4 PVS 13.5. - 30.9. Obnova vodovodních a kanalizačních řadů
Zúžení vozovky, provoz veden po tramvajovém tělese vždy v 
jednom směru dle postupu prací

10 Vídeňská, úsek K Zeleným domkům - Dobronická 4 TSK a.s. 4.6. - 30.8. Rekonstrukce komunikace
Uzavírka, provoz veden po objízdné trase ul. K Zeleným domkům a 
nebo Jalodvorská, Libušská, Kunratická spojka

11 Křesomyslova v úseku Na Fidlovačce - Závišova 4 PVS 8.6. - 31.8. Rekonstrukce kanalizace
částečná uzavírka ve směru Vršovice,  objížďka přes ul. Závišova, 
Bělehradská

12 Chodovská 4 PVS 6.7 - 30.8. Rekonstrukce vodovodu
Provoz veden 1 jízdním pruhem ve směru z centra veden po 
tramvajovém tělese

13 Jižní spojka v úseku Budějovická - V Podzámčí 4 TSK a.s. 1.7. - 30.10. Výstavba protihlukové stěny
Provoz veden 2 jízdními pruhy směr Braník, 3.8. - 30.8. částečná 
uzavírka nájezdové rampy směr Braník

14 Jižní spojka, úsek 5.května - Chodovská 4 TSK, .a.s. 1.7. - 16.12. Oprava protihlukové stěny a komuikace Provoz veden 2 jízdními pruhy směr Hostivař

15 Táborská, úsek Svatoslavova - 5. května 4 PVS 8.7. - 31.8. Obnova vodovodních a kanalizačních řadů
Zúžení vozovky, provoz veden po tramvajovém tělese, uzavírka 
křižovatek s ul. Petra Rezka a Lounských, objížďka

16 Jižní Spojka (obousměrně), Hlavní (přemostění) 4 TSK, .a.s. 9.7. - 17.9. Diagnostika mostu Provoz veden 2 jízdními pruhy

Odbor pozemních komunikací a drah - akce na vvybraných komunikacích v termínu od 12. do 25. 8. 2019



17 Komořanská (úsek Na Šabatce - Revoluce) 4 PVS 15.7. - 31.8. Obnova vodovodního řadu Kyvadlový provoz

18 Generála Šišky, při ul. Písková 4 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

19 Roztylská 4 OC Chodov 5.8. - 3.9. Výměna RZ na fasádě objektu Provoz veden  jedním jízdním pruhem v každém směru

20 K Barrandovu v úseku Barrandovská - Geologická 5 TSK a.s. 1.7. - 15.12.
Havarijní oprava dilatace + oprava 
svodidlových říms

Uzavírka levého pruhu ve směru z centra, doprava zachována 
pravým pruhem. Ve směru do centra zábor levého pruhu, doprava 
zachována pravým jízdním pruhem

21 K Barrandovu v úseku Lamačova - Geologická 5 TSK a.s. 30.6. - 31.8. Oprava podchodu
Uzavírka 1 jízdního pruhu ve směru do centra, doprava zachována 1 
pruhem.

22 Nádražní v úseku Moulíkova - Strakonická 5 DPP,a.s. 8.7. - 9.9. Rekonstrukce komunikace Částečná uzavírka komunikace, výluka tramvajového provozu. 

23 Vltavská v úseku Nádražní- Hořejší nábřeží 5 TSK 28.7. - 8.9. Oprava komunikace
Uzavírka levého pruhu, doprava zachována pravým pruhem a po 
objížďce 

24 Jeremiášova v úseku Červeňanského - Archeologická 5 TSK a.s. 5.8. - 30.8. Oprava vnější konstrukce lávky pro pěší
Uzavírky jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, doprava 
vedena po zbylé části komunikace pro každý směr pohybu 
zachován jeden jízdní pruh

25 Vrchlického v úseku Prachnerova - Pod radnicí 5 Bydlení Smíchov 17.8. 10,00 - 16,00 Montáž prrvků na střechu Částečná uzavírka, doprava zachována 2 pruhy. 

26 Slánská v úseku Plzeňská - Bazovského 6 TSK a.s. 16.3. - 15.12
Oprava mostu nad komunikací 
Makovského

Uzavírka jízdního pasu ve směru k ul. Plzeňská, doprava vedena 
obousměrně v jízdním pase ve směru k ul. Karlovarská (dopravní 
opatření je koordinováno s opatřením na výstavbu protihlukové 
stěny)

27 Slánská v úseku Plzeňská - Čistovická 6 TSK a.s. 16.3. - 15.8. Výstavba protihlukové stěny

Uzavírka jízdního pasu ve směru k ul. Plzeňská, doprava vedena 
obousměrně v jízdním pase ve směru k ul. Karlovarská (dopravní 
opatření je koordinováno s opatřením na opravu mostu nad ul. 
Makovského

28 Slánská v úseku Plzeňská  - Čistovická 6 TSK a.s. 16.8. - 14.12. Výstavba protihlukové stěny
Uzavírka jízdního pasu ve směru od ul. Plzeňská, doprava vedena 
obousměrně v jízdním pase ve směru k ul. Plzeňská

29 Bělohorská, Patočkova v úseku 8. listopadu - Břevnovská 6 PVS 1.7. - 7.9. Rekonstrukce vodovodního řadu
Uzavírka jízdních pasů v obou směrech dle postupu prací, doprava 
vedena obousměrně v jednom jízdním pasu, akce je koordinována s 
rekonstrukcí kanalizace



30 Milady Horákové a Patočkova v úseku Svatovítská - Cukrovarnická 6 TSKPVS 1.7. - 30.8.
Rekonstrukce povrchu komunikace ve 
směru z centra

Zábor části jízdního pasu ve směru z centra dle postupu prací, 
doprava vedena po tramvajové trati, doprava ve směru do centra 
bez omezení

31 Bělohorská v úseku Za Oborou - Slezanů 6 TSK a.s. 10.7. - 16.8. Rekonstrukce povrchu vozovky
Uzavírky části jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, 
doprava vedena po zbylé části komunikace, pro každý směr 
zachován jeden jízdní pruh

32 Čs. armády v prostoru křiž. s ul. Bubenečská 6
Pražská plynárenská 

distribuce
17.7. - 16.8. Rekonstrukce STL plynovodu

Uzavírka jízdních pruhů dle postupu prací, doprava vedena po zbylé 
části komunikací, pro každý směr zachován vždy jeden jízdní pruh

33 Veletržní 7
Holešovický 

Trojúhelník, a.s.
12.8. - 4.9. Rekonstrukce chodníku

Etapovitý zábor chodníku a přilehlého vyhrázeného jízdního 
pruhu pro cyklisty v ul. Veletržní. Zábor chodníku a čáti vozovky v 
ul. Stojnická.

34 Prosecká, u objektu 2154/1 8
Pražská plynárenská 

Servis distribuce
10.8. - cca 13.8. Havárie STL plynovodu Kyvadlový provoz

35 Prosecká v úseku Kundratka - Na Rozhraní 8 Elena Dubová 2.9. - 7.9. Realizace plynovodní přípojky Zábor v parkovacím pruhu

36 Střelničná v úseku Čumpelíkova - Zdibská 8 PVK 9/2018 - 31.10. Havárie kanalizace
Ve směru Kobyliské náměstí provozt veden v jednom jízdním 
pruhu.

37 Prosecká 8 PVS 28.5. - 31.8. Rekonstrukce kanalizace - ražba
Zábor jízdního pruhu ve směru centrum. Doprava je v tomto směru 
vedena po objízdné trase. Doprava ve směru z centra je zachována 
ve stávající trase.

38 Vysočanská, Liberecká 8 TSK a.s. 28.5. - 15.9. Oprava mostu X661

Na ul. Vysočanská vždy zábor jednoho jízdního pruhu v káždém 
směru jízdy. Provoz zachován jedním jízdním pruhem v každém 
směru jízdy. Na ul. Liberecká etapovitý zábor jízdních pruhů. V 
každé etapě zachován průjezd dvěmi jízdními pruhy v každém 
směru jízdy.

39 Střelničná v úseku Zdibská - Opálkova 8 DPP,a.s. 13.7. - 31.8.
Obnova povrchu v autobusovém terminálu 
Kobylisy

Odstav autobusů v pravém jízdním pruhu v obou směrech jízdy. 
Doprava vedena levými jízdními pruhy.

40 Křižíkova 8 SŽDC, s.o. 13.7. - 20.8. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Provoz pod Negrelliho viaduktem zachován v uspořádání 2 j. p. 
směr Praha 3, 1 j. p. směr centrum.

41 Čuprova (úsek Kolčavka - Na Labuťce) 8 + 9 TSK a.s. 27.5. - 18.12. Výstavba cyklostezky Zábor části pravého jízdního pruhu ve směru z centra



42 Vysočanská v úseku ul. Litoměřická - Prosecká 9 PVK 1.4. - 8.9. Rekonstrukce kanalizace
Zábor dělícího a přilehlého jízdního (jednoho j.p.) pruhu ve směru z 
centra 

43 Novovysočanská v úseku Pod plynojemem - Spojovací 9 PPD a.s. 8.6. - 28.10. Stavební úpravy STL plynovodu a přípojek
Částečná uzavírka obou jízdních pruhů, jednosměrný provoz směr 
Spojovací. 

44 Prostor křižovatky Kolbenova x Kbelská 9 + 14 DPP a.s. 24.8. Demolice vozovny Hloubětín
Přidržení provozu na Kbelské a Kolbenově po dobu odpalu (9:00) - 
provoz řízen Policií ČR

45 Kolbenova do centra, úsek Na Černé strouze - Möbelix 9 GEMO 26.8 - 23.9. Rekonstrukce křižovatky Zábor chodníku a části jízdního pruhu ve směru do centra 

46 Sokolovská směr z centra v úseku Krátkého - Pod Pekárnami 9 PVS 8.7. - 11.11. Rekonstrukce kanalizace Uzavírka levého jízdního pruhu

47 Křižovatka Koněvova, Českobrodská, Spojovací 3, 9 DPP,a.s. 11.8. - 24.8. Rekonstrukce tramvajové trati
Provoz veden sníženým počtem jízdních pruhů. Objízdná trasa ve 
směru Z Prahy 9 na Prahu 14: Spojovací Koněvova, otočení do 
protisměru, Koněvova, Českobrodská

48 U Vršovického hřbitova pod železničním mostem 10 SŽDC, s.o. 1.1.- 14.8.
Optimalizace traťového úseku Praha 
Hostivař - Praha hl. n.

1.1.- 14.8. částečná uzavírka (provoz zachován jedním JP v každém 
směru)

49
Jižní Spojka v úseku Lanového mostu (přemostění ul. 
Průběžná/Švehlova)

10 TSK 2.7. - 16.8.
Zatěžkávací zkoušky, celková diagnostika 
mostu

Uzavřeny levé jízdní pruhy v obou směrech

50 Jižní spojka v úseku Záběhlická - Švehlova 10 TSK, a.s. 6.8.-3.9.
Oprava svodidel ve středním dělícím pásu 
(1. etapa)

Uzavírka levého jízdního pruhu v obou směrech (koordinováno s 
uzavírkou levého JP na lanovém mostě a se zúžením do dvou JP v 
úseku Průběžná – V Korytech)

51 Průběžná pod železničním mostem 10 SŽDC, s.o. 25.7.-25.8.
Optimalizace traťového úseku Praha 
Hostivař - Praha hl. n.

Úplná uzavírka komunikace pro veškerý provoz (IAD, TRAM+BUS 
MHD, pěší, cyklo). Objízdné trasy vyznačeny. Zavedena náhradní 
BUS doprava (X 26) v úseku Strašnická (metro) – Nádraží Hostivař. 
Změny tras TRAM+BUS dle příslušného opatření DPP. Z důvodu 
preference MHD na objízdné trase bude ul. V korytech ve směru do 
centra mimo MHD+cyklo neprůjezdná (Po-Pá 7:00-9:00 h, 16:00-
18:00 h).



52 Bohdalecká 10 TSK, a.s. 29.7.-8.9.
Oprava povrchu zastávky BUS "Bohdalec", 
směr Chodov

Uzavírka části vozovky v místě autobusové zastávky; provoz v 
průběžných jízdních pruzích na komunikaci Bohdalecká neomezen; 
zastávka dočasně přemístěna blíže ke křižovatce s ul. Moskevská

53 Vršovická x Petrohradská 10 PVS a.s. 15.8.-25.8. Obnova vodovodních řadů
Zábory v křižovatce, úplná uzavírka ul. Petrohradská v severní 
části křižovatky (objížďka v trase Vršovická - U vršovického 
nádraží - Sámova)

54 Vršovická v úseku U vršovického nádraží - Petrohradská 10 PVS a.s. 12.8.-1.9.
Obnova vodovodních řadů   (2. etapa, 1. 
fáze)

Zábor části jízdního pruhu a parkovacího pruhu ve směru z centra

55 Otakarova-Vršovická pod železničním mostem 10, 4 SŽDC, s.o. 11.5.-31.12.
Optimalizace traťového úseku Praha 
Hostivař - Praha hl. n.

Částečná uzavírka (provoz zachován jedním JP v každém směru)

56 Jižní spojka v úseku Průběžná - Barrandovský most 10, 4 MHMP HOM 5.7.-25.8. Obnova stožárů veřejného osvětlení
Pohyblivý zábor v levém jízdním pruhu (v úseku Průběžná - 
Michelská ve směru do centra, v úseku Barrandovský most - 
Michelská ve směru z centra)

57 Strakonická, Lahovický most 16 TSK a.s. 4.8. - 12.8.
Zlepšení protismykových vlastností 
povrchu vozovky

Postupná uzavírka jízdních pruhů dle postupu prací

58 Zderazská v úseku Karlická - Otínská 16 PVS a.s. 1.4. - 15.9. Výstavba inženýrských sítí Úplná uzavírka komunikace, doprava vedena po objížďce. 

59 Tupolevova v úseku Beranových - Prosecká 18 Lidl 6.5.-20.9 Úpravy komunikace, výstavba office cetra Postupný zábor jízdních pruhů
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