Uzavírky hlavních ulic v Suchdole (jaro-léto 2017)
úsek
postupně celá

Uvedené termíny se mohou
změnit
od
do
firma
20.4.
10.6. MBM Trade

stavba
Splašková kanalizace
Horní Sedlec
popis

ulice
Na Vrchmezí

Splašková kanalizace
Horní Sedlec
popis

Suchdolská

Splašková kanalizace
Budovec
popis

Kamýcká

Splašková kanalizace
Budovec
popis

Kamýcká

Splašková kanalizace
Budovec
popis

Kamýcká

Splašková kanalizace
Budovec
popis

Brandejsovo
segment PowerPrint
nám.
znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla

21.9.

Splašková kanalizace
Budovec
popis

Brandejsovo
segment Giraffe, ČS
nám.
znemožněn / omezen příjezd pro všechna vozidla

5.10.

omezen příjezd k nemovitostem
Při Hranici - Na Vrchmezí

25.4.

10.5.

MBM Trade

10.5.

4.6.

ALSTAP

BUS 147, 160 po Kamýcké, zrušena zastávka Budovec
Brandejsovo nám.-Stehlíkova

provoz na Kamýcké řízen semafory, dočasně zrušen přechod přes Kamýckou na
Brandejsově nám. u Olšové, Pozn.: Termín zahájení je podmíněn dokončením opravy
ulice Lipská u letiště, výstavby okružní křižovatky u akcízu mezi Nebušicemi a Přední
Kopaninou a dokončením pokládky potrubí pro splaškovou kanalizaci v Suchdolské
ulici

křižovatka Suchdolská - Lysolajská

5.6.

25.6.

ALSTAP

znemožněn výjezd ze Suchdolské do Kamýcké, po Kamýcké provoz jen BUS (oběma
směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská, Internacionální (jen pro vozidla do
6t), objížďka směr do centra ulicí U Kruhovky (jen pro vozidla do 6t), BUS 147+160
směr do centra po Kamýcké, zastávka Kamýcká (z centra) přemístěna před křižovatku
se Suchdolskou, zrušena zastávka Budovec u samoobsluhy-směr do centra
Suchdolská - Brandejsovo nám.

5.6.

2.10.

ALSTAP

po Kamýcké provoz jen BUS (oběma směry), objížďka směr z centra ulicí Suchdolská,
Internacionální (jen pro vozidla do 6t), objížďka směr do centra ulicí Suchdolská,
Internacionální (jen pro vozidla do 6t)

21.10. ALSTAP

6.11.

ALSTAP

Termíny rekonstrukce ulice Kamýcké zatím nejsou známé, TSK nyní provádí výběr zhotovitele.
Plánovaný termín zahájení je polovina června a dokončení polovina září.
předpoklad
rekonstrukce
Kamýcká
Brandejsovo nám.-Ke stavebninám
TSK
15.6. - 15.9.
Kamýcké
objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi
popis
Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t,
semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem)
BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K HoroměřicůmBrandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K
Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ)

předpoklad
TSK
15.6. - 15.9.
objížďka ulicemi K Horoměřicům, Kosova (jen pro vozidla do 6t), objížďka ulicemi
Internacionální, Suchdolská, Pod rybníčkem, Dvorská (jen pro vozidla do 3,5t,
semafory řízený průjezd v krčku ul. Pod rybníčkem)
BUS 147 zakončen u ZŠ, náhradní BUS 160x (Výhledy-Kosova-K HoroměřicůmBrandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ), BUS 359 (Únětice-Výhledy-Kosova-K
Horoměřicům-Brandejsovo nám.-Suchdolské nám.-ZŠ)

rekonstrukce
Kamýcké
popis

Kamýcká

rekonstrukce
Kamýcké
popis

Kamýcká

obnova povrchu
Kamýcké
popis

Dvorská

Ke stavebninám-Dvorská

předpoklad
TSK
15.6. - 15.9.
průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice znemožněn
křižovatka s Dvorskou-benzina

předpoklad
TSK
15.6. - 15.9.
za provozu, průjezd Suchdolem po II/241 směr Horoměřice / Statenice / Únětice
omezen, realizace za provozu
hranice města

