Uzavřená ulice Kamýcká - prázdniny 2017
Ulice Kamýcká v úseku od Brandejsova nám. po ulici Kosovu bude uzavřena od úterý 11. července
do pátku 1. září 2017 pro veškerý provoz.
Automobilová doprava
Průjezd Suchdolem od Horoměřic a Statenic bude omezen, objízdné trasy povedou přes Roztoky a
Horoměřice. Pro místní dopravu (jen pro vozidla do 6t) budou objízdné trasy vedeny přes Výhledy ulicemi
Kosova a K Horoměřicům a přes Starý Suchdol ulicemi Dvorská, Pod Rybníčkem a Suchdolská. V krčku pod
návsí bude provoz řízen semafory a v úzkých úsecích na objízdných trasách bude omezeno parkování a
vjezd do nich bude povolen jen
Autobusy MHD
Linka 147 nepojede na Výhledy a bude končit u základní školy jako linka 107.
Linka 160 nebude už od 1.7. zajíždět do Suchdola, bude končit v Lysolajích, protože se rekonstruuje
komunikace mezi zahrádkami Na zavážkách mezi Suchdolem a Lysolaji.
Linka 359 bude projíždět přes Výhledy po objízdné trase k základní škole.
Po Suchdole bude jezdit mezi Výhledy a základní školou náhradní linka X160.
V uvedeném období budou na tomto úseku Kamýcké probíhat tyto práce:
- rekonstrukce vozovky včetně propustků ve vjezdech, přechodů a zastávky v úseku od Brandejsova nám.
po Kosovu; investor: Technická správa komunikací, a.s.; zhotovitel: Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
- výstavba splaškové kanalizace v úseku Brandejsovo nám. Stehlíkova - cca 60m, investor: hl.m. Praha,
Odbor technické vybavenosti MHMP, zastoupen společností ZAVOS s.r.o.; zhotovitel: Alstap s.r.o.
- rekonstrukce vodovodu v chodníku v úseku Brandejsovo nám. - Na Mírách; investor PVS, a.s., zhotovitel:
nyní není znám
Pozn.: Termín dalšího uzavření Kamýcké pro veškerou dopravu kromě autobusů MHD v úseku od ul.
Suchdolské po Brandejsovo náměstí kvůli výstavbě splaškové kanalizace zatím není znám. Při této uzávěře
je objízdná trasa pro vozidla do 6t plánována ulicemi Suchdolskou a Internacionální a v době výstavby
kanalizace v křižovatce s ulicí Suchdolskou povede ve směru do centra jednosměrně ulicí U Kruhovky.
Na webu a FB městské části budeme zveřejňovat aktuální informace.
www.praha-suchdol.cz
Omlouváme se za komplikace způsobené těmito stavbami.
V Praze-Suchdole, 23. června 2017

