
Akce: Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0009 K Zeleným domkům 
 Dopravně inženýrské opatření při realizaci stavby – 3. etapa/2021 
 
 
 
 

Rozsah  stavby 
Stavba zahrnuje celkovou rekonstrukci komunikace a chodníků, výstavbu nových 
kanalizačních řadů a přeložení kabelů PRE v ulici K Zeleným domkům v Praze 4 – 
Kunraticích. Po dokončení staveních prací bude obnoveno dopravní značení. 
 
 

Stávající dopravní vztahy 
Ulice Vídeňská  je součástí vyšší komunikační sítě městské části Praha 4. 
Jedná se o obousměrnou komunikaci s šířkou vozovky cca 8 m. Jsou po ní vedeny 
linky autobusů městské a příměstské dopravy.  
Ulice K zeleným domkům je místní obslužná komunikace městské části Kunratice. 
Jedné se o komunikaci s šířkou vozovky cca 7 m s poškozeným krytem. Pravidelné 
linky autobusů po ní vedeny nejsou. 
Ostatní komunikace dotčené stavební činností jsou součástí sítí místních obslužných 
komunikací sloužících k obsluze přilehlých objektů. 
 
 

Provádění stavby 
Stavba je z  rozdělena na několik etap. Tato dokumentace řeší 3. etapu výstavby 
v roce 2021. 

3. etapa: 6 fází  
3. Etapa je rozdělena na 6 fází. Ve všech fázích bude stejný zábor ul. K zeleným 
domkům pro opravu komunikace. Jednotlivé fáze se liší zábory pro výstavbu dešťové 
kanalizace a zahájením rekonstrukce Turgeněvova. 
Komunikace  
Rekonstrukce komunikace bude probíhat v úsek vjezd k areálu chráněných domů – 
Lisztova (včetně křižovatky). Staveništní doprava bude vedena ulicemi Lisztova a 
Kálmánova a po dokončení kanalizace ul. K zeleným domkům. 
Kanalizace 

1. fáze:  ul. K zeleným domkům bude uzavřena v úseku Lisztova – K Libuši. 
příčné přejezdy Dunajevského a Musorgského zůstanou zachovány. Stále 
probíhá výstavba spadiště v ul. krále Václava IV. 

2. fáze: ul. K Zeleným domkům bude uzavřena v úseku Lisztova – Musorgského 
(bez křižovatky). Příčný přejezd Dunajevského  zůstane zachován. stále 
probíhá výstavba spadiště. 

3. fáze: výstavba kanalizace probíhá v prostoru křižovatky Lisztova v záboru pro 
komunikaci. Stále probíhá výstavba spadiště. 

4. fáze: poslední úsek kanalizace bude realizován v ul. Lisztova. Stále probíhá 
výstavba spadiště. 

5. fáze: zábory shodné se 3. fází. Výstavba spadiště stále probíhá, termín 
ukončení není v tuto chvíli jasný. Po ukončení bude doplněna situace bez 
záboru ul. krále Karla IV. 



6. fáze: všechny úseky kanalizace včetně spadiště jsou hotové. Zahajuje 
rekonstrukce ulice Turgeněvova  při plné dopravní uzávěře. 

  
 

Změny v provozu MHD 
Stavební práce na 1. etapě rekonstrukce ulice K Zeleným domkům nevyvolají žádné 
změny v provozu prostředků veřejné hromadné dopravy 
 
 

Úpravy SSZ 
Stavební práce na 1. etapě rekonstrukce ulice K Zeleným domkům nevyvolají žádné 
úpravy stávajících SSZ ani užití dočasných. 


