
Komunikace MČ Investor Termín akce od -do Typ akce Rozsah omezení 
Poznámky (finanční 

náklady) 

Wilsonova v úseku Hlávkův most - 

MÚK Bulhar, směr z centra
1 TSK 1.8. - 15.9. Souvislá údržba komunikace Uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu

Mezibranská 1 TSK 1.8. - 31.8. Souvislá údržba komunikace provoz ve dvou zúžených jídzních pruzích vždy zachován

Václavské náměstí, Na Příkopě, 

Náměstí Republiky, Revoluční, 

Dvořákovo nábřeží, Čechův most, 

Nábřeží E. Beneše, Letenské sady

1, 7 Prague Pride 12.8. (14:00 - 15:30) Pochod rovnosti a tolerance - pouliční průvod Uzavírka trasy průvodu

Vinohradská v úseku Wilsonova - 

Legerova
1,2

Národní muzeum 

(Metrostav)
1.1.  – 31.12. Přeložka kabelovodu, spojovací chodba

ul. Vinohradská v úseku Wilsonova - Legerova 

zjednosměrněna, průjezd možný pouze ve směru Wilsonova - 

Legerova, v opačném směru vedena objížďka

křižovatka Vinohradská x Legerova 1,2 PPD 26.6. - 23.7. stavební úpravy NTL a STL plynovodů
stažení jízdních pruhů v ul. Legerova na 2, krátkodobé stažení 

na jeden jízdí pruh z Vinohradké ul.

Nuselský most, úsek Kongresová – 

Boženy Němcové
1, 2 TSK 7.12.2015 – 30.10. Oprava Nuselského mostu 

Provoz veden 2 jízdními pruhy v obou směrech, ve směru do 

centra uzavírka pravého jízdního pruhu a chodníku v délce 

z centra uzavírka pravého jízdního pruhu v délce cca 200 m 

v době prací na nezbytně cca 500 m, ve směru nutnou dobu 

z důvodu ukotvení lávky.

 

Nuselský most 2 TSK 5.1. - 31.10. Obnova vozovek Uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru z centra

Na Slupi, Jaromírova 2 TSK 1.7. - 15.10. Souvislá údržba komunikace Uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu

Jižní spojka 4 TSK 7.7. - 18.8. Výměna mostních závěrů provoz veden 2 j. pruhy , z toho jeden  v protisměru

Kunratická spojka 4 TSK 3.7. - 23.7. Oprava vozovky
provoz veden 1 jízdním pruhem ve směru na Libuš, v 

opačném směru vedena objížďka, 15. - 16.7. úplná uzavírka

Vídeňská 4 TSK 1.8. - 31.10. Souvislá údržba komunikace Uzavírka po polovinách, jednosměrný provoz

Plzeňská v úseku Zahradníčkova - zast. 

tram. Hotel Golf, obousměrně 
5 TSK 1.7. - 21.7. Souvislá údržba komunikace Částečná uzavírka po polovinách

Velká Chuchle 5 Kolo pro život, z.s. 22.7. (11:00 - 17:00) Praha - Karlštejn Tour Krátkodobé přidržení dopravy Policií ČR

Most Legií, Strakonická, Most Závodu 

Míru
5 Sportify, s.r.o. 29.7. (12:00 - 18:00) TRIPrague Uzavírka trasy závodu

K Barrandovu 5 TSK 1.8. - 15.9. Souvislá údržba komunikace Částečná uzavírka komunikace

Kamýcká v úseku Olšová - hranice hl. 

m. Prahy
6 TSK 3.7. - 1.10. Oprava povrchu vozovky Úplná uzavírka

Nábřeží E. Beneše v úseku Štefánikův 

most - Čechův most
7 DPP 1.8. - 9.8. Rekonstrukce tramvajové trati

Úplná uzavírka, vyloučení tramvajového i automobilového 

provozu

Libeňský most 7,8 TSK 10.7. - 18.7. Dynamické zkoušky zatížitelnosti mostu.

10.7 -15.7. -uplná noční uzavírka mostu (20:00 - 04:30), 16.7. - 

18.8 - zábor jízdního pruhu + chodník ve směru P7 (provoz 

veden po kolejích)

Sokolovská  v úseku ul. Českomoravská 

- Zenklova
8 DPP 20.5. - 23.6. RTT Palmovka, III. etapa

Sokolovská směr centrum  neprůjezdná. Směr Vysočany 

omezení provozu. Provoz veden po objízdné trase přes 

Elsnicovo nám. pro oba směry jízdy.

V Holešovičkách 8 PVS + TSK 25.10.2016 – 25.8. Oprava kanalizace + oprava komunikace
Provoz částečně převeden do protisměru. Dva j.p. v každém 

směru zachovány

Kostelecká 8 PVS, a.s. 19.6. - 30.9. Výstavba nového vodovu (zkapacitnění)

19.6. - 2.7. - jízda ve zúžených jízdních pruzích                    3.7. - 

30.9. - jednosměrný provoz směrem do Ďáblic, objízdná trasa, 

Cínovecká, Veselská, Tupolevova
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Prosecká v úseku ul. U Pekařky - 

Čuprova 
8, 9 PVK 1.3. – 31.10. Havárie kanalizace Ve směru centrum provoz sveden do jednoho jízdního pruhu.

Zenklova, Prosecká, Podlipného, 

Braunerova
8 PVS 5.4. – 6.8. Obnova vodovodu a kanalizace

V každé komunikaci vždy v jednom jízdním pruhu. Částečně 

jízda po tramvajovém tělese

Sokolovská  v úseku ul. Zenklova - Pod 

Plynojemem
8 PVS 22.5. - 3.9. Obnova vodovodního řádu

Zábor jízdního pruhu ve směru do centra ( provoz veden po 

kolejích)

Hlávkův most 8 Hlavní město Praha 23.6. - 17.12.
Výstavba podzemní kabelové komory "Kolektor 

Hlávkův most"

Provor veden ve dvou jízdních pruzích. Levý pruh je zúžen 

(2,0m).

Klapkova v úseku Březivěveská - 

obratiště tram. 
8 DPP 10.7. - 30.8. Rekonstrukce tramvajové trati

Vyloučení provozu IAD v úseku Březiněveská - Vozovna 

Kobylisy

Štorchova 8 TSK 10.7. - 16.7.
Oprava komunikace v rámci výstavby obytného 

souboru Libeňské doky 

Úplná uzavíkra komunikace objízdná trasa vedena přes ul. 

Voctářova a Libeňský most

Starokolínská 9 MHMP 16.3 .- 31.7. Kanalizace újezd Kyvadlový provoz pomocí provizorní SSZ

Náchodská v úseku ul. Hartenberská - 

Božanovská
9 TSK 3.7. - 30.7. Souvislá údržba komunikace

Kyvadlový provoz pomocí provizorní SSZ jen MHD a IZS. IAD 

po objízdné trase D10 a ul. Ve Žlíbku

Štěrboholská spojka v, úseku ul. 

Národních hrdinů – Nedokončená DC 

(2.et.) 

9 TSK 26.4 – 12.7 (2b. et.) + 13.7. - 15.10. (3.etapa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               oprava protihlukové zdi

uzavření části připojovacího a odstavného pruhu (2a. et.); 

uzavření nájezdové rampy Národních hrdinů – Štěrboholská 

spojka (2b. et.) + šířkové omezení ve směru z cetra při 3.etapě

Průmyslová úsek ul. V Chotejně - K 

Hrušovu
9 PVS a.s. 9.5.-9.7. (7.-11. et.) obnova vodovodních řadů

zábor jízdních pruhů v jednotlivých úsecích komunikace a 

probíhajících etapách

Jižní spojka - lanový most 10 TSK 3.-22.7. (1.etapa); 23.7.-11.8. (2.etapa) údržba lanových závěsů

uzavírka levého JP, směr z centra (1. etapa);                         

uzavírka levého JP, směr do centra (2. etapa);                            

provoz dvěma jízdními pruhy vždy zachován

Přátelství v úseku ul. K Netlukám – 

hranice Prahy
10 TSK 19.06. – 13.08. (3. etapa, 2.-6. fáze) rekonstrukce komunikace

K poště/Pánkova - K Říčanům: kyvadlový provoz (SSZ) jedním 

jízdním pruhem; K Říčanům – K Netlukám: jednosměrný 

provoz směr Říčany (5.-6. fáze)

Vršovická v úseku Archangelská - 

zastávka TRAM Koh-i-Noor, směr 

centrum

10 PVS a.s. 21.06. – 20.07. obnova vodovodních řadů uzavírka levého jízdního puhu


