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

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

(Metrostav)
1.1.  – 31.3. Přeložka kabelovodu, spojovací chodba

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

Nábřeží E. Beneše (před budovou Strakovy akademie) 1 DP 9.12. - 20.12. Oprava trakčního vedení Ve směru z centra je IAD vedena po tramvajovém pásu

Na Slupi v úseku  Horská - Ostrčilovo nám. 2 TSK 9.12. - 23.12. Oprava vozovky a chodníků
Uzavírka jízdního pruhu ve směru do centra. Doprava 
zachována po tramvajíovém tělese obousměrně.   

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

Plzeňská v úseku U Tyrše - Holečkova 5 PVS 4.12. - 31.1.18 Rekonstrukce kanalizace
Uzavírka pravého pruhu, doprava zachována levým 
pruhem. 

Podbělohorská v úseku Mošnova - Na Hřebenkách 5 TERRACON 16.12. -17.12. Umístění jeřábu 
Uzavírka pravého pruhu ve směru do kopce, doprava 
zachována levým pruhem. 

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

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.

Na Hlavní 8 PVS 4.12 - 22.12 Rekonstrukce kanalizace
Částečný zábor komunikace komunikace a zábor 
chodníku. Pěší vazby zachovány.

Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 11.12.2017 – 24.12.2017



Voctářova 8 PRE distribuce a.s. 6.11. - 14.1.2018 Přeložka kabelu a TS 
Zábor chodníku a části parkovacího pruhu s jízdním 
pruhem. Provoz zachován v jednom jízdním pruhu v 
každém směru.

Zenklova v úseku 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. 

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

Prosecká v úseku ul. Na Rozhraní - Nad Kelerkou 9 PVS 16.10. - 31.12 Rekonstrukce kanalizace
Provoz zachován v jednom jízdním pruhu v každém 
směru.

Vysočanská v úseku ul. Nad Krocínkou - Na Jetelce 9 TSK 1.12. - 17.12 Rekonstrukce chodníků
Provoz zachován v jednom jízdním pruhu v každém 
směru, pěší koridor ve vozovce.

most Poděbradská  - Kolbenova 9 TSK 1.12. - 22.12 Rekonstrukce mostu Provoz zachován v jednom jízdním pruhu ze dvou 

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

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

Průmyslová - Spalovna Malešice 10 TSK 15.11.- 15.12. Rekonstrukce SSZ 0.619 Zábory v komunikační zeleni + dělících pásech

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
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