
Vážení,  

dovolujeme si Vás informovat o plánované rekonstrukci posledního, tj. 3. úseku, místní komunikace 

I. třídy v ulici Kutnohorské v Praze 15. Jedná se o úsek cca od zastávky autobusu „Kutnohorská“ ke 

křižovatce s ulicí Dolnoměcholupskou.  

 

Předpokládaný termín akce: 

1. etapa 1. fáze:  1. 3. – 30. 3. 2022 

1.etapa 2. fáze:  31. 3. – 2. 4. 2022 

2. etapa 1. fáze:  3. 4. – 27. 4. 2022 

2. etapa 2. fáze:  28. 4. – 30. 4. 2022 

 

Během 1. etapy bude prováděna oprava východní poloviny komunikace, tj. stávající jízdní pruh ve 

směru jízdy do centra.  

V 1. etapě 2. fázi budou práce prováděny i v prostoru křižovatky ulic Kutnohorská, Dolnoměcholupská, 

provoz na této křižovatce bude proto po dobu 3 dnů více omezen. 

 

Během 2. etapy bude prováděna oprava západní poloviny komunikace, tj. stávající jízdní pruh ve směru 

jízdy do Uhříněvsi. 

V 2. etapě 2. fázi budou práce prováděny i v prostoru křižovatky ulic Kutnohorská, Dolnoměcholupská, 

provoz na této křižovatce bude proto po dobu 3 dnů více omezen. 

 

Po celou dobu rekonstrukce komunikace bude doprava ve směru jízdy centrum – Uhříněves vedena po 

ulici Kutnohorské, ve směru jízdy Uhříněves – centrum bude doprava vedena po objízdných trasách. 

 

Objízdné trasy budou vedeny následovně: 

 po dobu 1. etapy a 2. etapy (obě fáze): 

 Cíle „Štěrboholy“, „Centrum“ se vyznačí ulicemi Kutnohorská – Dolnoměcholupská – Sklářská 

– Průmyslová – Černokostelecká/Kutnohorská 

 po dobu 2. etapy 2. fáze (tj. 28. 4. – 30. 4. 2022): 

 Cíle „Hostivař“ „Centrum“ a dále „Štěrboholy“ pro směr jízdy z centra po Kutnohorské ulici se 

vyznačí ulicemi Kutnohorská – K Měcholupům – Hornoměcholupská – Průmyslová – 

Černokostelecká/Kutnohorská  

 

Po dobu prací v křižovatce ulic Kutnohorská, Dolnoměcholupská (tj. 1. etapa 2. fáze a 2. etapa 2. fáze, 

tedy v termínech 31. 3. – 2. 4. 2022 a 28. 4. – 30. 4. 2022) bude pro zajištění plynulosti provozu v této 

křižovatce vyznačena ulice Dolnoměcholupská jako jednosměrně pojížděná v úseku od cca domu 

č. 456/59 ke křižovatce s ul. Kolocova, a to ve směru jízdy Dubeč – Dolní Měcholupy.  

Vedení autobusových linek MHD bude řešeno opatřením DPP (viz přiložená mapka). 

 

 

 

 

 

 





Na vědomí: 

 

MČ Štěrboholy 

MČ Dubeč 

MČ Dolní Měcholupy 

MČ Praha 15 

MČ Praha 22 

MČ Petrovice 

MČ Praha 11 

MČ Újezd u Průhonic 

MČ Kolovraty 

MČ Královice 

MČ Nedvězí 

MČ Benice 

MČ Křeslice 

MČ Běchovice 

MČ Dolní Počernice 

MČ Praha 10 

MČ Praha 9 

MČ Praha 14 

MČ Praha 21 

MČ Koloděje 

MěÚ Říčany 

 


