Odbor dopravních agend - stavební akce na významných komunikacích v termínu 19. 3. 2018 – 1. 4. 2018
,

MČ

Investor

Termín akce od - do

Vinohradská v úseku ul. Wilsonova - Legerova

1,2

Národní muzeum
(Metrostav)

1.1. – 31.3.

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

1

TSK

2.1. - 31.3.

Rekonstrukce komunikace

Jednosměrný provoz ve směru do centra, ve směru z
centra po objízdné trase Patočkova, Myslbekova,
Dlabačov

1,2

PVS

15.1. - 30.6.

Obnova vodovodních řadů

Omezení provozu na komunikaci Žitná - jeden jízdní pruh
uzavřen

Resslova v úseku Václavská - Na Zderaze

2

TSK

12.2. - 12.4.

Prověření možnosti zvýšení
bezpečnosti chodců

Uzavírka levého jízdního pruhu ve směru k Vltavě.
Doprava zachována pravým pruhem.

Husitská

3

TSK

12.3. - 16.11.

Rekonstrukce ceého profilu
komunikace včetně inženýrských sítí

Úplná uzavírka komunikace, vyznačena objízdná trasa +
"rozmělnění" dopravy do více tras

Jeremiášova v úseku Plzeňská - Sárská

5

OTV MHMP

5.3. - 30.4.

Výstavba splaškové kanalizace

Zábor části levého jízdního pruhu ve směru k
Rozvadovské spojce, doprava vedena po zbylé části
komunikace v jednom jízdním pruhu

Patočkova v úseku U Brusnice - Cukrovarnická

6

TSK

8.3. - 15.4.

Uzavíka jednoho jídzního pruhu, doprava vedena po zbylé
Výstavba uličních vpustí a ražené části
části komunikace, v každém směru zachován jeden jízdní
kanalizace
pruh

Evropská v úseku Kladenská - Konžská

6

AFI Vokovice

24.3. - 25.3.

Demontáž jeřábu

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

Evropská v úseku Vítězné nám. - Gymnasijní

6

DP a.s.

19.3. - 18.7.

Stavební práce a skládka materiálu
pro modernizaci osvětlení stanice
metra Dejvická

Záboru části jízdních pruhů a části pruhů se zastávkou
BUS MHD dle postupu prací, doprava vedena po zbylé
části komunikace

Keplerova v úseku ul. Pohořelec - Jelení

Žitná x Štěpánská

Typ akce

Rozsah omezení

Argetinská, Plynární

7

Česká
telekomunikační
infrastruktura, a.s.

19.3. - 15.4.

nábřeží Kapitána Jaroše

7

TSK

6.2. - 6.4.

Oprava komunikace (povrch)

Ve směru od Štefánikava mostu provoz veden po kolejích.
Uzavřen podjedzd pod Štefánikovým mostem. V opačném
směru provoz sveden do jednoho jízdního pruhu.

Strojnická, Veletržní

7

Holešovický
trojúhelník s.r.o.

1.1 - 30.4.

Realizace přípojky VN, vykládka
materiálu, vjezd na stavbu

Zábor části parkovacího pruhu a částečný zábor chodníku.

nábřeží Kapitána Jaroše

7

TSK

6.2. - 14.3.

Oprava komunikace (povrch)

Ve směru od Štefánikava mostu provoz veden po kolejích.
V opačném směru provoz sveden do jednoho jízdního
pruhu.

7,8

SATRA

25.3. - 29.3. vždy pouze v noci od 23:00 Pravidelná údržba a kontrola
technologie tunelů TKB
do 05:00

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

8

PVS, TSK, DP

2.1. - 31.3.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace,
kolejové trati, povrchů vozovek a
chodníků

Komunikace uzavřena. Doprava vedena po objízdné trase
Sokolovská, Čuprova Prosecká, Povltavská, V
Holešovičkách, Vysočanská, Střelničná, Pod Sídlištěm

8+9

TSK

13.3. - 20.3.

Křižovatka a rampy Balabenka

Zábor jízdního pruhu Na Žertvách, rampy Balabenka

Kolbenova

9

DPP

2.3.-30.6.

Rekonstrukce TT

Zábor TT + přilehlých jízdních pruhů, provoz po zbylé části
vozovky

Českobrodská, Starokolínská

9

TSK + PVS

5.3. - 30.6.

Rekonstrukce vozovky + kanalizace

Uzavírka komunikace v rozsahu Do Říčan - Na Vydrholci /
Staroklánovická

Mladoboleslavská

9

TSK

5.3. - 8.4.

Rekonstrukce a přisvětlení přechodu
pro pěší

Zábor autobusového zálivu a chodníků

Na padesátém

10

DPP

1.3. – 15.4.

Rekonstrukce povrchových objektů
stanice metra Skalka

Zábor v autobusovém zálivu a na chodníku v prostoru
zastávky BUS Skalka, směr Malešice, zábor v obratišti BUS

Bubenečský tunel

Zenklova, v useku Elsnicovo náměstí - náměstí Na Stráži

Čuprova v kři. S ul. Na Žertvách - Sokolovská

Zřízení nové trasy sítě elektronických V ulici Argentinská zábor jízdního pruhu ve směru z
komunikací - optický kabel
centra. V ulici Plynání zábory na chodníku.

Vršovická v úseku ul. Oblouková – Moskevská

10

PVS

1.2. – 31.3.

Rekonstrukce kanalizace, injektáže

Zábor v jízdním pruhu ve směru z centra; umožněn
průjezd parkovacím pruhem

