Dopravní omezení v Malešické ulici (Basilejské
nám. — Olgy Havlové)
02.08.2021
od 1. srpna do 30. října z důvodu výkopových prací a obnovy povrchů
Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Malešická (v úseku Basilejské nám. — Olgy
Havlové), Praha 3, včetně částečné uzavírky (zjednosměrnění) v souvislosti s prováděním výkopových
prací (přeložka STL plynovodního řadu) a obnovou povrchů, dle jednotlivých etap viz níže:
1. etapa (graﬁcká příloha 2a + 2b)
ulice:

Malešická 2401/21 – 1936/39 – vozovka + chodník

v úseku Basilejské nám. – NN 1870
z důvodu: stavební zábor – výkopové práce (přeložka STL plynovodního řadu)
termín: 1. 8. — 14. 9. 2021
2. etapa (graﬁcká příloha 2c)
ulice:

Malešická 1936/39 – 2707/12a – vozovka + chodník

v úseku: Ambrožova – Olgy Havlové
z důvodu: stavební zábor – výkopové práce (přeložka STL plynovodního řadu)
termín: 15. 9. — 30. 10. 2021
Částečná uzavírka
V rámci realizace 2. etapy, tedy v termínu 15. 9. — 30. 10. 2021, dojde k částečné uzavírce —
zjednosměrnění — komunikace Malešická v úseku Olgy Havlové - Ambrožova, Praha 3. Jízda bude
umožněna pouze ve směru jízdy od ulice Ambrožova k ulici Olgy Havlové, tedy ve směru jízdy z centra (viz
graﬁcká příloha č. 2c a 2d).
Objízdná trasa bude stanovena viz níže:

směr jízdy Malešická → Basilejské nám.: Malešická — K Červenému dvoru — U nákladového
nádraží — Jana Želivského — Basilejské nám.

směr jízdy K Červenému dvoru → Basilejské nám.: K Červenému dvoru — U nákladového
nádraží — Jana Želivského — Basilejské nám.

směr jízdy Zvěřinova → Basilejské nám.: Zvěřinova — U nákladového nádraží — Jana Želivského
— Basilejské nám.

Průjezd po komunikaci Malešická, v dotčeném úseku, zůstane v rámci 1. etapy zachován v obou směrech
jízdy a v rámci 2. etapy pouze ve směru jízdy z centra.
Přístupy a vjezdy do přilehlých objektů zůstanou zachovány.

V rámci 1. etapy bude zrušen přechod pro chodce, nacházející se u objektu Malešická 2407/33, pro pěší
bude vytvořen dočasný přechod pro chodce, na vozovce komunikace Malešická u objektu 1936/39.
V rámci 1. etapy bude přesunuta autobusová zastávka „Basilejské náměstí“ (směr sídliště Malešice)
umístěná proti objektu Malešická 2405/29, dočasná zastávka bude umístěna proti objektu Malešická
1936/39 (Trasa autobusových linek PID ve směru do centra je nadále vedena po komunikacích U
nákladového nádraží a Jana Želivského) (viz graﬁcká příloha č. 2d).
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