Odbor dopravních agend - Akce, které probíhají v termínu od 5.2.2018 – 18.2.2018
,

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

Oprava tramvajové tratě

Uzavření Letenské ul. mezi domy č. or. 18 a 21. Obsluha
Letenské ul. pro MF ČR umožněna obousměrným
provozem v Let.ul. od Klárova. Obsluha hotelu Augustine
a objektu MP umožněna obousměrným provozem
podjezdem pro automobily.Tranzitní doprava ve směru
Újezd -> Klárov vedena Vítěznou ul., most Legií,
Smetanovo nábř., Křižovnická a Mánesův most. V
opačném směru je provoz automobilů zachován. Vjzed do
ul. Újezd od Vítězné umožněn pouze dopravní obsluze
Malé Strany.

Keplerova v úseku ul. Pohořelec - Jelení

Letenská

1

DP

22.1. - 6.2.

Typ akce

Rozsah omezení

Malostranské náměstí (uzavření prostoru křižovatky
Tomášská x Letenská)

Horní část Malostranského náměstí přístupná pouze od
ul. Újezd, zobousměrnění jižní komunikace
o příjezd a odjezd do/z oblasti Malostranského náměstí
pouze směrem od/k Újezdu (případně je možné pro
příjezd menších vozidel do oblasti od Klárova využít ul.
Tomášskou – vpravo Thunovskou – vlevo Sněmovní –
vpravo severní kom. Malostranské nám.)
Uzavření Malostranského náměstí (u vyústění ul.
Tomášské) pro obousměrný tranzit. Umožněn
průjezd ve směru Tomášská -> Letenská. Obsluha „horní“
části Malostranského náměstí umožněna obousměrným
provozem na jižní komunikaci Malostranského nám.
Tranzitní doprava vedena obousměrně Vítěznou ul., most
Legií, Smetanovým nábřežím, Křižovnickou
ul. a Mánesův most. Vjezd do ul. Újezd od Vítězné a do ul.
Valdštejnské od Klárova umožněn pouze dopravní obsluze
Malé Strany.

1

DP

6.2. - 12.2.

Oprava tramvajové tratě

Žitná x Štěpánská

1,2

PVS

15.1. - 30.6.

Obnova vodovodních řadů

Omezení provozu na komunikaci Žitná - jeden jízdní pruh
uzavřen

tunel Mrázovka

5

TSK

10.2 od 23:00 do 11.2. 05:00 hod

Úplná uzavírka tunelu

Čistění kamer pro bezpečnost provozu

Jeremiášova v úseku Plzeňská - Hájčí

5

OTV MHMP

6.11. - 23.2.

Výstavba splaškové kanalizace 1a.
etapa

Zábor levého jízdního pruhu ve směru k Rozvadovské
spojce, doprava vedena v pravém jízdním pruhu

Patočkova v úseku U Brusnice - Střešovická

6

TSK

3.1. - 15.3.

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

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

Libeňský most

Bubenečský tunel

7

TSK

6.2. - 14.3.

7,8

TSK

22.1. - ?

Oprava komunikace (povrch)

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

Havarijní stav mostu

Most uzavřen mimo cyklistů a chodců.

pravidelná údržba a kontrola
technologie tunelů TKB

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

7,8

SATRA

17.2. 23:00 - 18.2. 05:00

Zenklova, v useku Elsnicovo náměstí - náměstí Na Stráži

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

Na Hlavní

8

PVS

8.1. -28.2.

Rekonstrukce kanalizace

Částečný zábor komunikace komunikace a zábor
chodníku. Pěší vazby zachovány.

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

