Odbor dopravních agend - akce na vybraných komunikacích v termínu od 11. do 24. 2. 2019
Správní
obvody

Investor

Termín akce od -do

2

CC Real

1.1. - 31.3.

2, 4

DPP

Křesomyslova v úseku Na Fidlovačce - Závišova

4

4

Rozvadovská spojka, Bucharova a Jeremiášova

5

č.

Komunikace

Typ akce

Rozsah omezení

1

Korunní v úseku Budečská - Šumavská

Rekonstrukce přilehlého objektu

Uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra, doprava zachována po
tramvajovém tělese

2

Podolské nábřeží, Rašínovo nábřeží (Vyšehradský tunel)

24.2. (05:00 - 14:00 h)

Oprava tramvajové trati

Kyvadlový provoz

3

PVS

28.1. – 22.4.

Rekonstrukce kanalizace

Zábor ve směru do centra, doprava vedena po zbylé části
komunikace po tramvajovém tělese

5

TSK a.s.

1.1. - 28.2.

Modernizace dopravního značení

Krátkodobé uzavírky jízdních pruhů, doprava vedena po zbylé části
komunikace

K Barrandovu v úseku Barrandovská - Geologická

5

TSK a.s.

16.1. - 1.3. vždy 10:00 -15:00

Oprava svodidlových říms

Uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru z centra. Doprava
vedena levým pruhem

6

Vrclického v úseku Prachnerova - Pod radnicí

5

Bydlení Smíchov

12.2.

Betonáž novostavby

Zábor jednoho pruhu, doprava zachován 2 pruhy.

7

Patočkova v úseku Břevnovská - U Dělnického cvičiště

6

PVS

1.1. - 28.2.

Rekonstrukce kanalizace

Zábor části jízdních pruhů ve směru do centra dle postupu prací,
doprava vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu

8

Patočkova v úseku Cukrovarnická - U Brusnice

6

PVS

14.1. - 25.3.

Rekonstrukce a přeložka vodovodního
řadu

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

9

Milady Horákové a Patočkova v úseku Svatovítská - Cukrovarnická

6

PVS

11.2. - 30.6.

Rekonstrukce a přeložka vodovodního
řadu

Zábor části pravého jízdního pruhu ve směru z centra dle postupu
prací, doprava vedena v levém jízdním pruhu

10

Strojnická, Veletržní

7

Holešovický
trojúhelník, a.s.

1.1. - 31.5.

Realizace kanalizační přípojky, vykládka
materiálu a staveništní techniky

Zábor parkovacích stání.

11

nábřeží Kapitána Jaroše (podjezd Hlávkova mostu)

7

hl. m. Praha

1.1. - 31.3.

Odvodnění podjezdu Hlávkova mostu
(modernizace a rozšíření části
protipovodňových opatření)

Ve směru z centra průjezd jedním jízdním pruhem zachován.

12

Argentinská

7

Vivus Argentinská

1.1. - 30.4.

Zábor pro betonpumpu a nákladní auto

Zábor zpevněné části při kraji vozovky nezasahující do jízdního
pruhu (odstavný pruh)

13

Bubenská (severní předpolí Hlávkova mostu - směr z centra)

7

TSK a.s.

9.2. - 24.2.

Definitivní podepření mostu

Most ve směru z centra uzavřen. Doprava vedena po objízdné trase
nábřeží Kpt. Jaroše a Dukelských hrdinů

Po celou dobu stavebních prací znemožněno pravé odbočení z ul.
Partyzánské do ul. Vrbenského ve směru z centra. O víkendech
překop křižovatkových větví v ul. Vrbenského, ve všední dny
provoz obnoven.

7

Pražská teplárenská,
a.s.

16.2. - 31.3.

7,8

SATRA

16.2. 23:00 - 17.2. 05:00

Střelničná v křiž. s ul. Klapkova

8

PVS

1.1. - 15.3.

Rekonstrukce kanalizace (2. etapa)

Částečný zábor jízdního pruhu v ul. Klapkova ve směru z centra. V
ul. Střelničná uzavřen jízdní pruh pro pravé odbočení do
ul.Klapkova. Provoz veden po kolejích. Tramvajový provoz
zachován.

17

Křižíkova

8

SŽDC, s.o.

7.1. - 31.5.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

V ul. Křížíkova zábor severního chodníku a přilehlého jízdního
pruhu.Doprava je pod Negrelliho viaduktem vedena ve třech
jízdních pruzích (2 j.p. ve směru Žižkov, 1 j.p. ve směru Florenc). Ul.
Prvního pluku v úseku Za Poříčskou branou - Křižíkova neprůjezdná.

18

Střelničná v úseku Čumpelíkova - Zdibská

8

PVK

9/2018 - 30.7.2019

Havárie kanalizace

Ve směru Kobyliské náměstí provozt veden v jednom jízdním pruhu.

Osazení ochranných sítí na železničním
mostě přes ul. Povltavská

Práce na komunikaci NN1844 budou prováděny po polovinách.
Vždy zůstane zachován 1 jízdní pruh. Práce na ul. Povltavská budou
prováděny po polovinách jízdního pásu, aby zůstal zachován
průjezdný jeden obousměrný jízdní pruh, kde bude kyvadlový
provoz řízen pracovníky zhotovitele.

14

Partyzánská, Vrbenského

15

Bubenečský tunel

16

Horkovody - Goene Marina Port 7

Úplná uzavírka obou tunelových trub, doprava vedena po trase
Pravidelná údržba a kontrola technologie
Milady Horákové-Veletržní-Dukelských Hrdinů-U Výstavištětunelů
Partyzánská-Trojský most

19

Povltavská

8

SŽDC, s.o.

22.2. 07:00 - 23.2. 18:00

20

Starokolínská

9

PVS

1.1. - 28.2

Rekonstrukce ČSOV

Zábor části jízdního pruhu ve směru do centra, obousměrný provoz
zachován

21

Kolbenova před křiž. s nám. OSN, Sokolovská před křiž. s nám. OSN

9

TSK a.s.

7.1 - 11.3.

Oprava přípojek uličních vpustí

Postupný zábor části jízdních pruhů ve směru do centra i z centra

22

Českobrodská v úseku Do Říčan - Dolnopočernická

9

TSK a.s.

18.2. - 30.6.

Rekonstrukce vozovky

Částečná uzavírka po polovinách - kyvadlový provoz, řízen SSZ

23

U Vršovického hřbitova pod železničním mostem

10

SŽDC, s.o.

1.1.- 14.8.

Optimalizace traťového úseku Praha
Hostivař - Praha hl. n.

Částečná uzavírka při rekonstrukci žel. mostu (průjezd v obou
směrech zachován v jednom j.p.)

24

Vršovická v úseku Sportovní - Petrohradská

10

PVS

1.1. - 31.3.

Rekonstrukce kanalizace

Uzavírka v levém jízdním pruhu před křižovatkou s ul.
Petrohradská, směr centrum

25

Černokostelecká

10

CETIN a.s.

11.2. - 17.2.

Přeložky kabelů v kabelových komorách

Zábory v jízdních a parkovacích pruzích ve směru z centra; provoz
minimálně jedním jízdním pruhem vždy zachován

26

Vinohradská v úseku Na palouku - Za strašnickou vozovnou

10

CARPET INVEST s.r.o.

23.2.

Umístění jeřábu

Uzavírka jízdního pásu směr centrum

