
Ulice Dotčené komunikace Investor Název stavby
Předpokládaný 

termín realizace
Podrobnosti ke stavbě Realizace  - vydané uzavírky

Sportovní most Královo Pole nádraží ŘSD Oprava mostu 12/17 - 07/19
Probíhající rekonstrukce mostu za částečného 

omezení dopravy.
Uzavírka je vydána v termínu 2.3.2019 - 31.7.2019

Černovická most nad Olomouckou SÚS Rekonstrukce mostu 02/18 - 07/19

Probíhající rekonstrukce mostu za částečného 

omezní dopravy. V termínu 08-10/19  budou 

provedeny ještě úpravy komunikace u AAA 

Auto.

Uzavírka je vydána v termínu 22.12.2018 - 30.6.2019

Dornych

v úseku Úzká - Svatopetrská, dále 

ulice Plotní, Komárovská, Široká,  

Kovářská, Spěšná a Zvonařka

ŘSD Tramvaj Plotní - soubor staveb 03/18 - 04/21

Jedná se o rekonstrukci inženýrských sítí a 

komunikací v ulici Dornych a Plotní. Stavba 

probíhá po etapách za úplné uzavírky ulice 

Dornych cca do 08/19. Po jejím zprůjezdnění 

se uzavře ulice Plotní pravděpodobně do 

04/21. Tramvaj bude vybudována nově v ul. 

Plotní. Vzhledem k množství přeložek 

inženýrských sítí, výstavbě nových, a 

následné opravě povrchů, bude omezen 

provoz i na ulici Zvonařka na jeden jízdní pruh 

v každém směru.

Uzavírka silnice I/41 Dornych a Svatopetrská je 

vydána  v termínu do 31.5.2019. částečná uzavírka v 

ulici Zvonařka - jižní část do 31.5.2019 a severní část 

od 1.6.2019 do 31.8.2019. Vydal OD JMK. 

Chodská celá BVK Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chodská 04/18 - 07/19

Realizuje se současně s ulicí Charvatskou a 

Slovanským náměstím. V souběhu bude 

provedena oprava chodníku a  parkoviště 

(BKOM).

Uzavírka je vydána s platností od 9.4.2018 do 

30.6.2019 

Hudcova Kytnerova - Obůrky BKOM Retenční nádrž na Medláneckém potoce 04/18 - 11/19

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a 

vodovodu, rekonstrukci veřejného osvětlení 

(TSB) a souběžnou opravu komunikace 

(BKOM).  Stavba  probíhá za úplné uzavírky 

ulice.

Uzavírka je vydána v termínu 11.4.2018 - 31.3.2019.

Údolní
52 - nám. Míru, dále ul. Klácelova, 

část ul. Lerchova
BVK Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Údolní II 05/18 - 05/19

Stavba obsahuje rekonstrukci kanalizace a 

vodovodu (BVK), rekonstrukci tramvajové 

tratě (DPMB) a opravu chodníků a parkovišť 

(BKOM). Zprovoznění tramvaje v ulici Údolní 

se předpokládá k 30.4.2019. Pak se práce 

přesunou do ulice Lerchovy.

Uzavírka je vydána v termínu 30.4.2018 - 30.11.2019.

Poděbradova
vč. ulice Staňkova a části ul. U 

Červeného mlýna
BVK

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Staňkova II, 

Poděbradova III
05/18 - 08/19

Realizuje se v souběhu s rekonstrukcí 

plynovodu (GasNet) a veřejného osvětlení 

(TSB). 

Uzavírka je vydána s platností od 1.9.2018 do 

15.8.2019 

Gorkého spolu s ulicí Arne Nováka BVK Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gorkého 08/18 - 12/19

Součástí rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

bude oprava komunikace. V souběhu bude 

provedena rekonstrukce plynovodu (GasNet) 

a veřejného osvětlení (TSB). 

Uzavírka je vydána v termínu 5.11.2018 - 30.11.2019.

Davídkova vč. části ul. Roviny BVK Brno, Chrlice - splašková kanalizace Davídkova 10/18 - 08/19

Jedná se o výstavbu kanalizace (BVK) a  

souběžnou výstavbu okružní křižovatky 

Davídkova - Rebešovická (BKOM).  Stavba  

probíhá za úplné uzavírky ulice.

Uzavírka je vydána v termínu 5.11.2018 - 31.8.2019. 

Průjezd po ulici Rebešovické je zachován s omezením.



Zábrdovická

v úseku Cejl - Vojenská nemocnice, 

ulice Cejl od Vranovské po 

Zábrdovickou a část Lazaretní 

DPMB Odhlučnění TT Cejl - Zábrdovická 10/18 - 11/19

Součástí stavby je rekonstrukce mostu přes 

řeku Svitavu, rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace, rekonstrukce tramvajové tratě a 

komunikace. V souběhu je prováděna 

rekonstrukce parovodu (Teplárny). Bude se 

také opravovat tramvajová trať ve zbytku 

ulice Zábrdovické a v ulici Bubeníčkově až po 

smyčku na Staré Osadě (DPMB) v termínu 04-

10/19. V ulici Cejl v úseku Soudní - Vranovská 

proběhne také oprava tramvajové tratě 

(DPMB) a vozovky (BKOM) v termínu 07-

08/19. V předstihu se provádí rekonstrukce 

parovodu (Teplárny) v termínu 03-06/19 za 

uzavírky vozovky ve směru z centra ale 

zachováním tramvajové dopravy.

Uzavírka na ulici Zábrdovickou a Cejl po Vranovskou 

je vydána v termínu 20.10.2018 - 31.1.2020.  

Zprůjezdnění tramvajové tratě bude k 30.11.2019.

Pflegrova celá BVK Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Pflegrova 10/18 - 06/19

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a 

vodovodu (BVK), rekonstrukci veřejného 

osvětlení (TSB) a souběžnou opravu 

komunikace (BKOM).  Stavba  probíhá za 

úplné uzavírky ulice.

12.11.2018 - 12.6.2019

Bendlova celá BVK Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Bendlova 10/18 - 10/19

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a 

vodovodu (BVK), rekonstrukci plynovodu 

(GasNet), rekonstrukci veřejného osvětlení 

(TSB) a souběžnou opravu chodníků (BKOM).  

Stavba  probíhá za úplné uzavírky ulice.

5.11.2018 - 1.10.2019

Hněvkovského Sokolova - D2 ŘSD Oprava krytu vozovky 03/19 - 04/19

Probíhá oprava komunikace po polovinách 

vozovky. Provoz zůstává zachován vždy v 

jednom jízdním pruhu pro každý směr. Z 

důvodu rychlejšího průjezdu opravovaným 

úsekem byla zakázána odbočení vlevo.

Byla vydána uzavírka v termínu od 17.3.2019 do 

21.4.2019

Žabovřeská v úseku Kamenomlýnská - Kníničská ŘSD VMO Žabovřeská 03/19 - 12/24

Výstavba další části velkého městského 

okruhu. Po ulici Žabovřeské zůstane zachován 

provoz v obou směrech. Stavba probíhá po 

etapách. V době od 03/19 do 08/19 bude 

uzavřen silniční most ve směru na Bystrc. Po 

dobu letních prázdnin se předpokládá 

uzavření nájezdu z Kníničské na Žabovřeskou. 

Pro tuto etapu ještě není zpracováno 

dopravní značení, ale předpokládá se, že 

objízdná trasa bude vedena po ulici 

Veslařské.

Uzavírka silničního mostu je vydána s platností od 

30.3.2019 do 31.8.2019. Vydal OD JMK.

Šumavská 
vnitroblok mezi Kounicovou a Pod 

kaštany
BKOM Rekonstrukce komunikace - vnitroblok 03/19 - 08/20

Oprava komunikace, úprava zeleně, 

odvodnění, parkování.
Práce byly již zahájeny.

Körnerova celá Teplárny Oblast Körnerova 04/19 - 10/19
V ulici bude probíhat výměna parovodů za 

horkovody.
Uzavírka je vydána od 4.4.2019 do 30.9.2019



Pražákova Bohunická - or.č 50a BKOM Souvislá oprava vozovky 04/19 - 05/19
Na ulici bude provedena obnova asfaltové 

vrstvy vozovky.
Uzavírka v termínu 6.-7.4.  nebo 27.-28.4.2019

Svitavské nábřeží Zábrdovická - Svitavská Teplárny Oblast Zábrdovická 1. etapa 04/19 - 10/19

V ulici bude probíhat výměna parovodů za 

horkovody. Po dobu stavby bude uzavřena 

cyklistická stezka od ulice Gagulákovy po 

Zábrdovickou.

Spolková

a v části ulice Hvězdové a  

Černopolní (slepá část od 

Francouzské)

Teplárny Oblast Francouzská 04/19 - 09/19
V ulicích bude probíhat výměna parovodů za 

horkovody.
Uzavírka bude v termínu od 8.4.2019 do 31.10.2019.

Blatouchová vč. části ul. Přední BVK
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Blatouchová, Přední
04/19 – 11/20

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a 

vodovodu (BVK), rekonstrukci veřejného 

osvětlení (TSB).  Stavba  probíhá za úplné 

uzavírky ulice.

Stará dálnice Rakovecká - Kohoutovická TSB Výstavba VO 04/19 - 05/19

V rámci stavby bude vybudováno nové 

veřejné osvětlení. Provoz na Staré dálnici 

bude částečně omezen . Stavba bude 

dokončena do zahájení IGNIS BRUNENSIS.

Ostravská Olomoucká - most ČD TSB Rekonstrukce VO 04/19 - 06/19

Bude dokončena rekonstrukce veřejného 

osvětlení započatá v loňském roce. Provoz na 

ulici Ostravské bude částečně omezen.

Zvěřinova celá Teplárny Oblast Zvěřinova 04/19 - 10/19
V ulicích bude probíhat výměna parovodů za 

horkovody.

Viniční v úseku Hrabalova – Škrochova BVK Rekonstrukce kanalizace a vodovodu  Viniční II 05/19 – 11/20 

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a 

vodovodu (BVK), rekonstrukci plynovodu 

(GasNet) a souběžnou opravu komunikace 

(BKOM).  V souběhu bude provedena i 

rekonstrukce veřejného osvětlení (TSB).

Křižíkova celá ŘSD Oprava obrusné vrstvy 05/19 - 06/19
Na ulici bude provedena obnova asfaltové 

vrstvy vozovky.

D1 Bítešská - Vídeňská ŘSD Rekonstrukce D1 05/19 - 10/19

Připravuje se oprava dálnice mezi exitem 190 

a 194. Při realizaci stavby se předpokládá 

zachování průjezdu vždy dvěma jízdními 

pruhy v každém směru. Uzavřeny budou 

některé rampy na ulici Bítešskou.

Rakovecká hrad Veveří - Nový Dvůr SÚS Oprava silnice II/384 05/19 - 11/19

Z důvodu špatného technického stavu se 

opraví silnice II/384. Stavbou zůstane 

zachován pouze průjezd městské hromadné 

dopravy. 

Lužánecká 
krátkodobě i omezení v ulici 

Drobného
BVK Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Lužánecká 06/19 - 05/20

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a 

vodovodu, v závěru i o opravu komunikace. V 

souběhu bude provedena rekonstrukce 

plynovodu (GasNet). Stavba bude probíhat za 

úplné uzavírky ulice.



Závodského celá BVK Rekonstrukce K+V Závodského 06/19 – 11/20

Jedná se o rekonstrukci kanalizace a 

vodovodu.  Stavba  probíhá za úplné uzavírky 

ulice. V souběhu bude provedena 

rekonstrukce veřejného osvětlení (TSB).

Olší vč. ulic Vřesová, Franzova, Hamry BKOM Rek. inž. sítí a komunikace 06/19 - 10/20

Stavba bude obsahovat rekonstrukci 

inženýrských sítí a komunikace. Předpokládá 

se , že bude probíhat za úplné uzavírky 

komunikace. V souběhu bude provedena 

rekonstrukce veřejného osvětlení (TSB).

Porgesova Husovický tunel - oba tubusy ŘSD Obnova technologických zařízení v tunelu 07/19 - 08/19

Připravuje se oprava technologických zařízení 

v Husovickém tunelu. Po dobu letních 

prázdnin bude tunel uzavřen pro veškerou 

dopravu.

Otakara Ševčíka Táborská - Ostravská ŘSD Oprava krytu vozovky 07/19 - 08/19

Na ulici bude provedena obnova asfaltové 

vrstvy vozovky. Provoz zůstane zachován vždy 

v jednom jízdním pruhu pro každý směr.

Tomkovo náměstí
vč. ul. Karlova, Provazníkova, 

Kaloudova, bratí Mrštíků
ŘSD Sil. I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí 12/19 - 11/22

Výstavba další části velkého městského 

okruhu. Po ulici Provazníkově zůstane 

zachován provoz v obou směrech.


