
období oblast

30. 3. - září 2019 rekonstrukce D11 v úseku mezi Horními Počernicemi a Jirny

30. 3. - 31. 8.

ulice Štěrboholská spojka, směr z centra, Praha, oprava povrchu vozovky, rekonstrukce komunikace-

1.etapa (30.3.-22.6.) - uzavírka pravé poloviny vozovky, směr z centra + úplná uzavírka severní rampy 

Národních hrdinů - Štěrboholská spojka (sjezd i nájezd); 2. etapa (23.6.-31.8.) - uzavírka levé poloviny 

vozovky, směr z centra. Provoz na Š. spojce zachován dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy (pravý 

veden podél staveniště, levý převeden do protisměrného jízdního pásu a šířkově omezen), Objížďka - 

Dolní Počernice (za uzavř. nájezd na rampu Š.spojk: Štěrboholská spojka - Průmyslová - Objízdná - 

Nedokončená - Českobrodská, Objížďka - Štěrboholy (za uzavř. nájezd na rampu Š.spojka - N: 

Štěrboholská spojka - Průmyslová - Černokostelecká, Objížďka - centrum, Brno, ostatní tranzit (za uzavř. 

sjezd z : Ústřední - Černokostelecká - Průmyslová - Jižní spojka, Objížďka - Dolní Počernice (za uzavř. 

nájezd na rampu Š.spojk: Národních hrdinů - Českobrodská - Štěrboholská spojka.

25. 3. - 25. 5. 

místní komunikace, Pitkovice - Uhřiněves (ulice Ke kříži, ulice K dálnici). Uzavírka komunikace K Dálnici 

a Ke Kříži, k. ú. Uhříněves. Vjezd povolen (mimo dopravní obsluhy, vozidel IZS) s povolením MČ Praha 

22, Objížďka - obousměrná: přes: ul. V Pitkovičkách, ul. Františka Diviše.

18. 3. - 26. 5. 

silnice III/3339, Říčany, okr. Praha-východ, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka pozemní 

komunikace silnice III. třídy č. III/3339 od hranice hl.m. Prahy po křižovatku se silnicí č. II/101 v 

Říčanech., Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/00313 (ulice V Roklích) (Říčany).

18. 3. - 15. 4. 
ulice Poděbradská - ulice Chlumecká, Praha 14, Praha, práce na inženýrských sítích, práce ve 

středním dělícím pásu, pokládka koordinačního kabelu, zábor středního dělícího pásu.

1. 4. - 30. 6. 
ulice Kolbenova, Praha 9, Praha, práce na inženýrských sítích, výstavba a napojení kanalizační 

přípojky. Zábor části komunikace a chodníku.

15. 4. - 18. 8. 

Šestajovice, Okres: Praha-východ, silnice III/33310. Úplná uzavírka, silnice č. III/33310. Částečná 

uzavírka, silnice č. III/33310, k.ú. Šestajovice u Prahy, v termínu od 15.4.2019 do 18.8.2019, mimo 

termíny uvedené pro uzavírku úplnou. Objížďka - jednosměrná, částečná uzavírka pro všechy 3. etapy: 

D11EXIT 8, přes: silnice II/611 (ulice Poděbradská) (Šestajovice), silnice III/33310 (ulice Revoluční). 

29.03.2019

zdroj: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava a http://www.zakruta.cz

PŘEHLED UZAVÍREK V OKOLÍ ÚJEZDA NAD LESY

18. 3 - 26. 5.

18. 3. - 30. 11. 

22. 10. 2018 - 31. 12. 

2021

Úvaly, Okres: Praha-východ, silnice III/10165, silnice III/10166, Úvaly, okr. Praha-východ, uzavřeno, 

stavební práce, Od 18.03.2019 07:00 Do 30.11.2019 23:59. 

Jirny, Okres: Praha-východ, silnice II/101 (ulice Brandýská), Jirny, okr. Praha-východ, práce na údržbě 

mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. 

Praha - Kolovraty, Říčany, silnice III/3339, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka 

pozemní komunikace silnice III. třídy č. III/3339 od hranice hl.m. Prahy po křižovatku se silnicí č. II/101 v 

Říčanech., Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/00313 (ulice V Roklích) (Říčany). 


