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Rekonstrukce ulice B ělehradská 
Postup výstavby od 4.5. do 30.11. v roce 2015 

 

Ulice Bělehradská je zařazena do projektu „HLUK“ pro odstranění zvýšené hlukové zátěže, 
dále v této ulici je havarijní stav tramvajové trati a mostu přes Botič. Toto jsou hlavní tři důvody 
pro rekonstrukci uličního prostoru ulice Bělehradská. Rekonstrukce ulice začne mezi ulicemi 
Jugoslávská a Bruselská. Nejprve se odstraní staré tramvajové těleso a začne se budovat 
nové včetně povrchů vozovky mezi kolejemi. Bezprostředně na to se osadí obruby a 
vyasfaltuje zbytek komunikace. Po osazení uličního prostoru obrubami se vydláždí parkovací 
stání a následně stavba po částech začne předlažďovat chodníky mozaikovou dlažbou do 
vzorů. Tento postup se následně bude opakovat až k ulici Otakarova. Podrobný postup 
výstavby je popsán na přehledném výkresu. 

Po dobu výstavby bude vyloučen tramvajový provoz a bude zavedena náhradní autobusová 
(tramvajová) doprava, která je patrná z přiloženého výkresu. 

Náhradní parkovací stání po dobu výstavby bude zajištěno v ulicích Rumunská, Legerova, 
Bruselská, Koubkova, Jana Masaryka, Sekaninova, Jaromírova Svatoplukova a do 30.8. na 
ulici Bělehradská v okolí křižovatky s Fričovou. Nejbližší lokality jsou znázorněny v přiloženém 
přehledu. 

 

Rekonstrukce ulice Bělehradská zahrnuje následující koordinované projekty (stavby): 

− Bělehradská – HLUK, PRAHA2, č. akce 999 643 

− RTT Bělehradská – DPP a.s.  

− Bělehradská most B-013, Praha 4, č. akce 999655 – TSK 

− Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. U Zvonařky a okolí, Praha 2 – PPD a.s. 

− Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ul. Bělehradská a okolí, Praha 2 a 4 – PPD a.s. 

− Akce 14E2200  OVŘ  ul. Bělehradská a Na ostrůvku – PVS a.s. 

− Bělehradská, měření výšky vozidel – TSK 

− SSZ 2.755 Bělehradská – Bruselská – TSK 

− Připojení lokality Rebex, Bělehradská 77, Praha – T-mobile Czech Republic a.s. 

− Bělehradská – obnova K 22 – 15 + HDPE – PRE a.s. 

− Oprava kanalizační a vodovodní přípojky administrativní budovy Bělehradská 7/13, 
Praha 4 Nusle, p.č. 6 v k.ú. Nusle – Česke vinařské závody a.s. 

− Bělehradská – obnova VO – ELTODO Citelum, a.s. 

 

Po dokončení rekonstrukce dojde ke snížení hlukové zátěže, zpřehlednění a zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu v křižovatkách, zejména chodců na přechodech. 


