
Rozjíždí se rekonstrukce, která 
uleví frekventované křižovatce
Dovolujeme si Vás informovat o nadcházejících stavebních aktivitách, které na základě dohody společnosti 
Skanska s magistrátem hl. m. Praha a městskou částí Praha 12 budou v okolí Vašeho domova probíhat 
v době od 1. června nejpozději do 28. srpna 2021.
 
Jejich cílem je vyřešit neuspokojivou dopravní situaci v okolí křižovatky ulic Generála Šišky a Komořanská 
do doby, než dojde k realizaci projektu Nová Komořanská. Do konce prázdnin tak bude realizováno 
rozšíření křižovatky Generála Šišky a Komořanská o odbočovací pruh, kdy stávající dvoupruhová 
vozovka bude směrem do centra rozšířena o další jízdní pruh. Spolu s tím dojde k optimalizaci nastavení 
světelných zařízení. Zvýšením počtu pruhů na vjezdu do křižovatky se zvýší kapacita křižovatky a tím 
i její propustnost ze strany od Komořan. Zároveň s první etapou úpravy křižovatky bude provedena 
rekonstrukce plynovodního zařízení, kterou má v investičním plánu Pražská plynárenská distribuce. Nově 
upravená křižovatka by měla být v provozu nejpozději do 28. srpna 2021.
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Informační video k plánovanému záměru naleznete na linku níže
https://reality.skanska.cz/blog/modransky-cukrovar#alternativni-upravy-komoranska



Rozsah a harmonogram stavebních prací:
Komunikace 

Stávající vozovka ulice Komořanské se dvěma jízdními pruhy se na své východní straně rozšíří, což umožní v tomto 
úseku umístit tři jízdní pruhy v celkové šířce vozovky 9,5 m. Stávající uliční vpusti na východní straně komunikace 
budou posunuty do nových pozic k nově provedené obrubě. V návaznosti na to budou provedeny přeložky kabelu 
veřejného osvětlení a posun dvou stožárů veřejného osvětlení, přeložka slaboproudého kabelu společnosti CETIN, 
přeložka slaboproudého kabelu společnosti T-Mobile a Praha 12 NET v kolizním úseku. Součástí je i rekonstrukce 
stávajícího řadu plynovodu.
 
Světelné signalizační zařízení (SSZ)

Jedná se o úpravu a doplnění stávajícího zařízení pro řízení dopravy a souvisejících stavebních úprav. SSZ bude 
rozšířeno o indukční smyčky na vjezdu z ulice Generála Šišky a Komořanské jih. Na vjezdu z ulice Generála Šišky 
a Komořanské budou demontovány stávající stožáry SSZ a osazeny nové včetně nové výstroje. Na vjezdu z ulice 
Generála Šišky bude změněn symbol návěstidla zelené doplňkové šipky.
 
Dopravně inženýrské opatření (DIO)

   1.–2. část rekonstrukce – 1. 6. až 11. 6. 2021 
Budou provedeny přípravné práce, upraveny nebo odstraněny fyzické ostrůvky a vybudován přejezd středního 
dělícího pásu v Komořanské ulici v úseku Obchodní náměstí – Gen. Šišky.  V těchto etapách dojde pouze k lokálním 
šířkovým omezením v křižovatce bez většího vlivu na dopravu a beze změn v provozu MHD.

 
   3. etapa – 12. 6. – 25. 6. 2021 

V této etapě proběhne rekonstrukce plynovodu společností Pražská plynárenská v úseku Gen. Šišky – U Spořitelny. 
V severní části Komořanské bude uzavřen jízdní pás z Prahy a doprava bude vedena obousměrně v protilehlém 
pásu, (při běžném provozu sloužícímu k jízdě do Prahy). Opravovaná část Komořanské bude jednosměrná ve směru 
z Prahy mimo BUS MHD, které budou vedeny obousměrně. Provoz bude řízen provizorním světelným signalizačním 
zařízením. Přechod přes Komořanskou zůstává v provozu.

 
  Hlavní objízdná trasa: Hlavní objízdná trasa bude vedena z oblasti Závisti přes most Závodu míru do ulice 
  K přehradám a dále po Strakonické na Barrandovský  most a přes něj na pravý břeh Vltavy. Po stejné trase bude 

vedena doprava ze Zbraslavi (k Přehradám i Strakonická, z Komořanského tunelu, Radotína, Velké a Malé Chuchle. 
Upozornění na uzávěru bude osazeno v Dolních Břežanech a Cholupicích.
   Místní objízdná trasa: Místní objízdná trasa pro Komořany a Modřany bude vedena ulicemi Komořanská, 

Dolnocholupická, Gen. Šišky, Čs. Exilu na Modřanskou u Mikrotechny.
   Změny v provozu BUS: Trasy linek zůstávají beze změn. Polohy zastávek se nemění. „Cukrovar Modřany“ zůstává 

v provizorní poloze vyvolané jinou stavbou.
 
  4. etapa – 26. 6. – 9. 7. 2021 
  V této etapě bude opravena západní část vozovky. Dopravní omezení včetně objízdných tras zůstává shodné  

s 3. etapou. Přechod pro chodce přes Komořanskou bude uzavřen.
   Změny v provozu BUS: Linka 117 ve směru „Cukrovar Modřany“ (z Prahy) bude přeložena na náhradní trasu, neboť 

odbočení vlevo pod most TT není možné. Linka bude vedena po trase Gen. Šišky – vlevo Na Havránce – vpravo 
Písková – vlevo Dolnocholupická – vpravo K Vystrkovu – vlevo Komořanská a dále po své trase. 
Zastávka „Čechova čtvrť“ bude přemístěna do ul. Na Havránce mezi ulice V Potočkách a Na Havránce.

 
 5. etapa – 10. 7. – 22. 8. 2021
  V této etapě bude opravena východní část vozovky. V provozu bude již severní část Komořanské. Jinak bude 

dopravní omezení stejné jako ve 3. etapě včetně BUS MHD.
 
 6. etapa – 23. 8. – 28. 8. 2021
  V této etapě bude odstraněn přejezd středního dělícího pásu v Komořanské ulici. Dopravní omezení bude pouze lokální.
 
Stavební práce s sebou nevyhnutelně přinášejí dočasná omezení a rušivé situace, které se však vždy snažíme 
eliminovat na nezbytné minimum. Důsledně dbáme na dodržování nejen platné legislativy, ale i na bezpečnost 
pracovníků na stavbě i všech, kdo se pohybují v jejím okolí. Přesto, i Vaše péče o vlastní bezpečnost v okolí stavby je 
namístě. Děkujeme za ni. Věříme, že díky stavebním úpravám budeme moci přispět k významnému zkrácení čekací 
doby na semaforech a zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu.

Pro případné podněty a další dotazy se obraťte na email info@skanskareality.cz.
 

Ing. Martina Suchánková
Vedoucí projektu Skanska Reality a.s.

Kontakt na zhotovitele: Skanska a.s., stavbyvedoucí: Jiří Havel Jiri.Havel2@Skanska.CZ
Pražská plynárenská distribuce: Marek Pliml pliml@intopl.cz 


