
Akce: Oprava vozovky ulice Čimická, úsek cca 750 m z centra, 
           mezi ulicemi Služská – Libišská, Praha 8. 
           Dopravně inženýrské opatření pro provádění stavby. 
 
 
 
 

Stávající dopravní vztahy 
Ulice Čimická je čtyř pruhová, obousměrná hlavní pozemní komunikace, rozdělená 
středovým pásem silniční zeleně. Úsek mezi ul. Na Přesypu – Kobyliské náměstí je 
rozšířen o vyhrazený pruh pro BUS, cyklisty, MP, IZS a TAXI. Celková šířka vozovky 
je cca 18 metrů, v rozšíření 22,50 m. Vedou zde autobusové linky MHD 102, 144, 
152, 177, 200 a 905. Jsou zde dvě autobusové zastávky MHD Služská a Písečná. 
Ulice Čimická je součástí sítě místních obslužných komunikací propojující městské 
sídlištní celky Kobylis, Bohnic, Troji a Čimic. V dotčeném úseku stavby jsou dvě 
řízené křižovatky „Čimická – Služská, Čimická – Třeboradická“ a jeden řízený 
přechod pro chodce u zastávky autobusů MHD „Písečná. 
 

Rozsah stavby 
Stavba zahrnuje odfrézování poškozených asfaltových vrstev a náhradu novými na 
části pozemní komunikace ul. Čimická, ve směru z centra, v úseku cca 750 metrů, 
mezi křižovatkami s ulicemi Služská –  Libišská. Po ukončení stavebních prací bude 
obnoveno vodorovné dopravní značení. 
 

Provádění stavby 
Pro provádění stavebních prací dojde k uzavření celého jízdního pásu vozovky, ve 
směru z centra města. Automobilový provoz bude převeden u Služské do 
protisměrného pásu vozovky, kde se bude jezdit obousměrně až k Libišské, kde 
bude navrácen na původní stranu vozovky. Ulice Služská a Třeboradická budou 
zaslepeny. Výjezd z ul. Libišské bude veden pouze vpravo. Objízdná trasa za 
uzavřenou křižovatku Čimická – Třeboradická bude navedena do ul. Přemyšlenské, 
kam vyúsťuje i slepá část ulice Na Přesypu a Služská.  
 

Dopravní značky a zařízení 
Sedm dní před zahájením prací budou umístěny dopravní značky B28 „Zákaz 
zastavení“ a E 13 „Text“ s uvedením data zahájení prací. Pro označení standardních 
pracovních míst budou, ve všech fázích, použity svislé dopravní značky přechodné, v 
reflexní úpravě, normální velikosti. Přechodné vodorovné dopravní značení bude 
provedeno žlutou reflexní značkovací fólií. 
Po ukončení prací bude dopravní zařízení, trvalé svislé a vodorovné dopravní 
značení uvedeno do původního, aktuálního stavu. U dočasně zrušených zastávek 
BUS se umístí informační tabulky o směru a vzdálenosti přemístěné stanice BUS. 
 

Ochrana chodců 
Všechny výkopy a zábory včetně zařízení staveniště budou ohrazeny pevně 
spojenými mobilními kovovými bezpečnostními oplocenkami výšky min. 1,1 m, které 
nejsou z důvodu přehlednosti zakresleny na jednotlivých situacích. Případné překopy 
budou opatřeny přechodovými lávkami se zábradlím o minimální šíři 1,50 m. V noční 
době je staveniště dostatečně osvětleno veřejným osvětlením. U provizorní zastávky 



BUS MHD „Písečná“ bude vodorovně (žlutě) vyznačen přechod pro chodce V7. 
Přechody u ul. Třeboradická a Libišská zůstávají bez změn. 
 

Vliv stavby na provoz MHD 

Zrušená zastávka BUS „Služská“ bude přemístěna o 80 m zpět ke křižovatce 
Kobyliské náměstí.  
Zrušená zastávka BUS “Písečná“ bude přemístěna o 180 m vpřed, do bezprašně 
upraveného středového dělícího pásu, nad výjezd od bazénu Šutka, kde bude 
vyznačen provizorní přechod pro chodce V7. 
 

Úpravy SSZ 

Stavební práce při opravě povrchu komunikace Čimické ulice, ve směru z centra, 
vyvolají úpravy SSZ: 
Křižovatka Čimická – Služská 
Křižovatka Čimická – Třeboradická - Písečná 
Přechod pro chodce u zrušené zastávky „Písečná“ u ul. Klíčanské a Mirovické. 


