Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n.,
II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n. - požadavky na provoz, výluky TT, omezení MHD a IAD v r. 2020
Podkladem pro návrh je schválený koncept DIO z 08/2015 zpracovaný SUDOP a.s. Etapy byly předvedeny v časovém rozmezí únor - prosinec 2020.

1.

2.

Úplná uzavírka v ul. Nad Vinným potokem pod žel. mostem (SO 5-20-01)
umístěni zařízení staveniště a plochy pro výstavbu stavebních objektů

Úplná uzavírka v ul. Bartoškova pod železničním mostem (S0 5-20-01)
- zásyp základů + montáž podpěrné skruže (48 hod)
montáž ocelových nosníků NK, rektifikace + svařování, montáž cetris desek, montáž ochranných lávek a
prostrkávání příčné armatury mostovky, spouštění kce do def. podoby
- betonáž mostovky
- demontáž podpor a konzol
- zatěžovací zkouška

3. Částečná uzavírka v ulici Bartoškova v úseku pod železničním mostem (SO 5-20-01)
Z DŮVODU PŘÍMÉ KOLIZE SPODNÍ STAVBY JE NUTNO ČÁSTEČNÉ VYLOUČIT PROVOZ NA PK
umístění podpěrné konstrukce PIŽMO - průjezd vozidlům umožněn jedním jízdním pruhem v šířce 3,20 m
provoz vozidel bude řízen pomocí provizorní SSZ, pro chodce bude vymezen koridor v šířce 1,50 m

4.

5.

6.

1.1.2020-31.12.2020

3.4.2020 6:00 - 5.4.2020 22:00
9.4 2020 6:00-13.4.2020 6:00

2.5.2020 6:00-20:00
30.5.2020 6:00 - 31.5.2020 22:00
6.6.2020 6:00-16:00

6.1.2020 6:00-3.4.2020 6:00
5.4.2019 22:00 - 9.4.2020 6:00
13.4.2020 6:00 - 2.5.2020 6:00
31.5.2020 22:00 - 6.6.2020 6:00

Částečná uzavírka v ulici Vršovická v úseku pod železničním mostem (SO 5-20-03)
- stavba ochranné konstrukce nad vozovkou ul. Vršovická/Otakarova

16.2.2020 6:00 - 28.2.2020 6:00

Částečná uzavírka v ulici Vršovická/ Otakarova v úseku pod železničním mostem (SO 5-20-03)
Pro umístění ochranného rámu nad vozovkou a chodníkem

1.1. 2020-31. 12. 2020

Úplná uzavírka v ul. Perucká - most přes potok Botič pod(SO 5-20-04)
- demolice starého mostu a následná výstavba nového mostu + zařízení staveniště

1. 1. 2020-31. 12. 2020
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7. Zkrácení odstavných stání BUS HMD o cca 10 m v ul. Ukrajinská před podchodem (SO 5-20-02)
příjezdová komunikace k výpravní budově a podchodu, kanalizace, vodovod
8.

Úplná uzavírka ulice Bartoškova, Čestmírova
- výstavba kanalizace pro přístupové komunikace k podchodu (SO 5-20-02)

1.7. 2020-31. 12. 2020

15. 3. 2020-15. 4. 2020

9. částečné omezení parkování ul.Bartoškova
umístění přechodu pro chodce - přístupová komunikace k podchodu (SO 5-20-02)

1.1. 2020-31. 12. 2020

10. částečné omezení parkování ul.Bělehradská
- výstavba odvodnění, příjezd na staveniště

1.1. 2020-31. 12. 2020

Příloha 1

2

výluky TT, omezení MHD a IAD v r. 2020 OTÚ Hostivař II
Metrostav a.s.

