
Dne 18. 5. 2021 začíná rekonstrukce mostu v ul. Za Černým mostem (přes železniční trať), který je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. 

Práce není možné provádět bez vyloučení provozu, proto bude most po celou dobu oprav uzavřen pro veškerou dopravu.  

Objízdné trasy pro automobilovou dopravu budou vedeny po nadřazené silniční síti – ulicemi Kolbenova, Kbelská a Novopacká.  

Oprava mostu na Hutích je technicky i organizačně velmi náročná. Související dopravní opatření jsou projednána a schválena řadou odborných orgánů včetně Policie ČR. 

Dle harmonogramu práce potrvají 5 měsíců. Investorem akce je správce mostu – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (www.tsk-praha.cz), na kterou mohou občané 

směrovat případné doplňující dotazy.

Objízdné trasy a omezení pro automobilový provoz

   Hlavní objízdné trasy budou vedeny po nadřazené silniční sítí, tj. po komunikacích Kolbenova, Kbelská a Novopacká.

   V úseku mezi ulicemi Slévačská a Chlumecká bude ve směru od Rajské zahrady do centra ulice Cíglerova průjezdná pouze jednosměrně.

   V úseku mezi Borskou a Vodňanskou budou ulici K Viaduktu využívat bez omezení pouze pěší, cyklisté a motocyklisté. Automobily komunikací projedou pouze  
od 18 do 6 hodin, v ostatních časech bude uzavřena. K opatření, které je výsledkem jednání všech dotčených orgánů, bylo přistoupeno z bezpečnostních  
důvodů. Plný provoz v oblasti by za daných okolností výrazně komplikoval dopravu a ohrožoval chodce.

   Komunikace K Hutím bude pro motorovou dopravu zcela uzavřena v úseku od objektu PRE po křížení s ul. Za Černým mostem.

Provoz městské hromadné dopravy (MHD)

   V prostoru u křižovatky ulic Za Černým mostem a Borská vznikne nová dočasná zastávka Za Černým mostem.

   V ulici Cíglerova, v blízkosti rekonstruovaného mostu, bude zřízena dočasná zastávka s totožným názvem – Za Černým mostem.

   Mezi výše uvedenými autobusovými zastávkami bude zřízena lávka pro pěší.

   Linka 201 - Nádraží Holešovice bude ukončena ve zmiňované dočasné zastávce Za Černým mostem.

   Bude zřízena nová náhradní linka X201 po trase Černý Most – Rajská zahrada – Za Černým mostem – Lehovec – Rajská zahrada – Černý Most.

   Linka 186 povede po objízdné trase Vinoř – … Sicherova… - Za Černým mostem… – Sicherova… – Černý Most. Žádáme cestující, aby věnovali pozornost názvu koncové 
zastávky uvedenému na konkrétním autobusu. Na lince 186 budou oběma směrům autobusových tras sloužit stejné zastávky.

   Noční linka 953 bude vedena po trase Lehovec… – Sicherova… – Za Černým mostem… – Sicherova… - Vinoř.

   Na ploše u křížení ulic Borská a Za Černým mostem bude zřízena točna a manipulační plocha pro autobusy MHD, jiným vozidlům sem bude bez výjimky vjezd zakázán.

Pohyb pěších

   Pěší budou moci využívat provizorní lávku vedoucí podél opravovaného mostu (přes železnici). Rovněž projdou ulicí K Viaduktu, odkud bude kvůli zvýšení bezpečnosti 

chodců přes den vyloučen automobilový provoz.

Aktuální informace sledujte na www.praha14.cz/mosthute.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasné nepohodlí způsobené stavbou.
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