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10. ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 

Příklady realizovaných staveb 

 
Rekonstrukce mostů v Rokycanské ulici 

V květnu 2015 začala rekonstrukce dvou mostů na silnici I/26 v Rokycanské ulici. Stavba byla 
realizována ve dvou etapách. Nejprve došlo k demolici mostu ve směru na Prahu, přičemž doprava byla 
převedena na druhý most. Následně byl provoz převeden na nově vybudovaný úsek a proběhla demolice a 
následně výstavba nového mostu ve směru do centra. Po celou dobu výstavby zůstala zachována průjezdnost 
městem bez větších komplikací a přístup na místní komunikace. Výjimkou byl průjezd pod mostem po 
cyklostezce, která byla v době rekonstrukce uzavřena.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rekonstrukce Studentské ulice 

 

V září 2016 začala rekonstrukce 840 metrů dlouhého úseku Studentské ulice mezi ulicemi Plaská a 
Gerská. Akce zahrne zejména výměnu konstrukčních vrstev vozovky, zajištění odvodnění, opravu kanalizace, 
výměnu obrub, úpravu zastávkových zálivů, přilehlých zelených pásů, chodníků a veřejného osvětlení. 

 
Rekonstrukce Letkovské ulice 

 

V září odstartovala rekonstrukce hlavního průtahu Božkovem. Její součástí bude vybudování 
chodníků, demolice a oprava opěrné zdi. Dojde i na rekonstrukce silnic v dalších ulicích jako je Okružní, 
Kristinovská a K Bukové. Opravou prochází také vodovod, přeložka kanalizace, uliční vpusti a dojde k úpravě 
veřejného osvětlení. Během první fáze uzavírky je v ulici zaveden kyvadlový provoz řízený semafory. V další 
fázi začátkem roku 2017 dojde k úplné uzavírce. Rekonstrukce bude kompletně hotová v září roku 2017. 

 
Stavební úpravy Partyzánská 

 

Při rekonstrukci vozovky a chodníků na části Partyzánské ulice v úseku Sousedská – Masarykova bylo 
obnoveno jednosměrné napojení Partyzánské ulice na ulici Masarykovu. Blok obytné zástavby mezi ulicemi 
Rokycanská a Těšínská tak získal druhý výjezd. Dosud se do i z tohoto úseku Partyzánské nechalo dostat jen 
po ulici Jitřní od Těšínské, protože Partyzánská byla na obou koncích zaslepena. Nově je umožněn výjezd na 
Masarykovu při přikázaném odbočení vpravo směrem k Rokycanské. Vedle nového povrchu vozovky byla 
upravena i parkovací stání a travnaté plochy, podél chodníku od Masarykovy ulice byla zřízena cyklostezka. 


