
   
 

Zažít město jinak v ulicích hlavního města Prahy 

Již po osmé se v ulicích Prahy uskuteční seriál sousedských slavností Zažít město jinak.  V sobotu 21. 

09. 2013 nabídne 39 lokalit po celé Praze pestrý kulturní, sportovní a sousedský program, který je 

přístupný všem věkovým i zájmovým skupinám.  

 

Rádi bychom Vás upozornili, že v rámci těchto akcí dojde na lokální úrovni k místním dopravním 

omezením. V rámci Zažít město jinak vznikají bez-automobilové zóny (zábory komunikací), které jsou 

v den konání akce uzavřené pro automobilový provoz i pro parkování vozidel.  Tato omezení jsou 

platná pouze v samotný den, a to většinou mezi 10:00 až 22:00 (záleží na lokalitě). 

Zvláštní opatření jsme přijali na Praze 2, kde v současné době dochází k několika dalším dopravním 

uzavírkám, zejména z důvodu rekonstrukce vozovek. Pro residenty Prahy 2 je zajištěno náhradní 

parkování ve Španělské ulici, popř. je možné parkovat na Výtoni v oblasti kolem viaduktu. Z důvodu 

rozsahu uzavírek byly zajištěny na Praze 3 dvě objízdné trasy (viz níže). 

Uzavřené komunikace jsou lokálního charakteru, nedojde k narušení žádné linky MHD ani omezení 

stání pro invalidy (se specifikací parkovací značky). Více o záborech a mapkách naleznete na 

stránkách zazitmestojinak.cz v sekci samotných zón (sekce Praha). V případě uzávěrky Smetanova 

nábřeží, které je také součástí Zažít město jinak navštivte http://www.nabrezizije.cz/objizdky/. 

Můžete se také obrátit na našeho koordinátora Jana Šindeláře – 723 967 954. 

 

Jsme si vědomi komplikací, které mohou nastat konáním sousedských slavností, nicméně jste všichni 

srdečně zváni a věříme, že si vyberete z velice pestrého a zábavného programu.  

Jedná se o následující dopravní omezení: 

 

Praha 1 

Haštalská (zábor parkovacích míst) 

Pštrossova ulice 

Smetanovo nábřeží  

Praha 2 

Americká ulice – Zábor bude veden v celém rozsahu ulice. Pořadateli bylo zajištěno náhradní 

parkování v ulici Španělská a viaduktu ve Výtoni.  

Praha 3 
Na Praze 3 jsou z důvodu sousedských slavností připraveny dvě objízdné trasy.  
 
Ulice Bořivojova 
Ze směru U Rajské zahrady i Slavíkova - vedení ul. Kubelíkova, Bořivojova s vyústěním v ul. 
Ondříčkova, dl. trasy 930m (odkaz) 
 

Křižovatka ulice Biskupcova x Ambrožova  

Kvůli omezení průjezdu komunikací, je vyznačena objízdná trasa ze směru ul. Ambrožova, Jeseniova 

- vedení ul. Jeseniova, Na Vápence, 

http://www.nabrezizije.cz/objizdky/


   
Tachovské náměstí  - vyparkování parkovacích míst 

Praha 4 
Branická ulice 
 
 
Praha 5 
 v části ul. Presslova (úsek parkoviště u nám. 14. října) 
 
Praha 6 

Mařákova ulice 

V oblasti ulice Pod Drinopolem (omezení parkovacích míst a částečný zábor) 

část parkoviště Za zahradou 

Praha 7 

Čechova ulice (zajištěn prostor pro otáčení vozidel) 

Ulice Františka Křížka 

Praha 8 

Karlín – mezi ulicí Pernerova, Hybešova, Kubova 

Parkoviště v ulici Uzavřená (Kobylisy) 

Negrelliho viadukt ( v úseku mezi Sokolovskou a Křižíkovou dojde k vyparkování několika parkovacích 

pruhů) 

Na Žertvách, Vacinova (Libeň) 

 

Praha 10 

Zajištěna objízdná trasa 

Ulice Solidarity (v úseku mezi Dvouletky a Brigádníků)  

 

Praha 15 

ulice Kozinova (v úseku od Selské ulice po Kozinovo náměstí) 


