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NOVÝ PLYNOVOD

RÁDCE

Jak ohlásit závady?
Poruchy veřejného osvětlení
lze nahlásit přímo společnosti
Technologie hlavního města
Prahy, a. s., na bezplatné lince
800 40 40 60 nebo prostřed
nictvím on-hne formuláře.
Odstraňování vraků zajišťu
je Správa služeb hl. m. Prahy,
proto doporučujeme nahlásit
vrak přímo na stránkách
SSHMP prostřednictvím
online formuláře.

Závady na komunikacích,
dopravním značeni, světelné

dopravní signalizací, mostních
objektech apod. můžete nahlá
sit prostřednictvím online
formuláře na stránkách TSK

bim. Prahy.
Informace o výlukách
a haváriích vody jsou uvedeny
na stránkách PVK. Jejich
prostřednictvím lze nahlásit
(býv)
i nové havárie.

Doyravní omezení
v Dábflcích
V souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí NTL plynovodu
v ul. Učitelská a okolí dojde
v termínu od 18. března do
14. června 2019k dopravním
omezením na komunikacích ul
Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí,
Pod Hvězdárnou a Nad Akcízem.
Investorem této akce je Pražská
plynárenská Distribuce, as., den
koncernu Pražská plynárenská

ULICE ĎÁnicxÁ

Místostarosta pro školství Tomáš Tatranský a radní pro informa
tiku Josef Slobodník navštívili kontrolní den na stavbě v objektu
Pernerova 29v Karlině, kde vzníká jedenáct nových třída další
zázemí pro dětí ze Zš Lyčkovo náměstí. Hlavním cílem jejich
návštěvy bylo přednést požadavek na přípravu pro kamerový
systém. Kamery by měly monitorovat místa před vchody do
školy a pravděpodobně i část dvora, aby byla zajištěna bezpeč
(býv)
nost našich děti
FOTO: VLADIMÍR ZÁSTŘEL

V ul. Ďáblická bude v termínu
18.3. —18.4. realizován nový
úsek STL plynovodu od křižo
vatky s ul. Nad Akcízem až po
křižovatku s ul. Učitelská. V sou
vislosti s tím bude uzavřen
pravý jízdní pruh ve směru do
centra Dopravní provoz bude
zajištěn střídavě v levém jízdním
pruhu a bude řízen dočasným
světelně signalizačním zaříze
ním. V termínu 1.4. —18.4. bude
zrušen přechod pro pěší přes uL
Ďáblická situovaný před křižo
vatkou aul. Učitelská a bude
uzavřen navazující východní
chodník v ul. Učitelská až
k Č. p. 1556. Přechod ul. Ďáblická
bude možný až za křižovatkou
po stávajícím přechodu v prosto
ru za zastávkou MHD.
Provoz MHD v ul Ďáblická
bude zachován. Část spojů lin
ky 369, určených jízdním řádem,
bude odkloněna po trase Ďáblic
ká Kostelecká Cinovecká Li
berecká Rochlická Vysočan
ská Střelničná V opačném
směru po trase Střelníčná -Vyso
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čanská Levínská Liberecká
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Cínovecká Kostelecká Ďáblic
ká Pro tyto spoje budou zrušeny
zastávky K Letňanům, Ďáblický
hřbitova Sídliště Ďáblica Náhra
dou bude na objízdné trase
zřízena zastávka Třebenická
—

-

ULICE UČITELSKÁ,
NA ROZVODÍ
A POD HVĚZDÁRNOU
Na první etapu v ul Ďáblická
navazujívtermínu 1.4.— 14.6.
další etapy výstavby STL plyno
vodu v ul Učitelská, Na Rozvodí
a Pod Hvězdárnou. Stavba bude
realizována po etapách a doprav
ní provoz bude omezen postup
ně vždy v rozsahu záboru jedné
poloviny komunikace a přilehléhod protilehlého chodníku.
Stavba bude prováděna takovým
způsobem, aby přístupy ke
vstupům do stávajících objektů
byly zachovány po celou dobu
výstavby. Jednotlivé ulice budou
dotčeny v termínech:
• UL Učitelská uzavřen
východní chodník od
uL Ďáblická) 1. t—lS. 4.
• ULUčitelskáč.p. 1667,
1548—1555) 15. 4.—3. 5.
• ULNaRozvodí 22.t—lO.5.
• ULUčiklskáč.p. 1668,
1556—1585) tS.—7. 6.
• UL Pod Hvězdárnou
)20.5.—1t6.
Po celou dobu výstavby budou
v lokalitě ulic Učitelská, Na Roz
vodí a Pod Hvězdárnou dočasně
zrušeny zóny rezidentního stání
(kapl)
(modré zóny).
-
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