
Chodníkový program 2013 
 
V roce 2013 městská část Praha 10 (MČ) poskytla Technické správě komunikací hl. m. Prahy 
(TSK) 50 mil Kč na tzv. „chodníkový program“, tedy na rekonstrukci chodníků ve vlastnictví hl. 
m. Prahy na území městské části Praha 10, na kterých TSK vykonává správu a jejichž stavební 
a dopravně-technický stav je ze strany občanů nejvíce kritizován. Protože k rozhodnutí 
zastupitelstva MČ o uvolnění druhé poloviny uvedené částky došlo teprve na konci září, část 
staveb bude realizována až na jaře, TSK si pro ten účel poskytnuté finanční prostředky 
převede do příštího roku.  
 
V tabulkách níže je specifikován MČ požadovaný rozsah stavby, způsob využití a druh 
povrchu. TSK realizuje do vyčerpání finančních prostředků, pořadí jednotlivých staveb se 
určuje podle stupně připravenosti, možností vybraného zhotovitele a případně priorit MČ. 
Letošní dokončené úseky jsou v tabulce vyžluceny, do 15.12.2013 skončí stavba v Počernické 
u Billy, ve Zvonkové ulici je pro letošek dokončena zhruba polovina délky. 
 
V případě, že dochází ke změně polohy obrub či legalizaci stání vozidel na chodníku (s 
výškovým oddělením prostoru pro chodce od prostoru pro vozidla), je nutné stavební 
povolení. Do přípravy stavby ve Vršovicích a Vinohradech svým stanoviskem ve stavebním 
řízení významně vstupují památkáři, s ohledem na své předpisy vyžadují výrazně dražší 
mozaikové povrchy a nemají v oblibě vysazené plochy, zvyšující bezpečnost provozu. To vede 
k prodlužování doby projednávání. 
 
Velice podstatná je i koordinace se správci inženýrských sítí, mnohdy musíme zamýšlenou 
stavbu přesunout o rok i více, aby si stihli dokladově i finančně zajistit svojí podmiňující 
stavbu. 
 
V rámci chodníkového programu lze opravovat výhradně chodníky v majetku TSK, nikoli 
např. parkové cesty a chodníky v majetku MČ, bariérové přístupy do vestibulů a soukromých 
objektů, nástupní ostrůvky tramvají, cesty na soukromých pozemcích atp. 
 
Ing. Daniel Čech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ulice Úsek mezi ulicemi 
Poloha  

chodníku 
Využití pro 

Materiál  

povrchu 

Na spojce Moskevská – Oblouková  oba pěší + parking zámková dlažba 

Orelská Minská – Žitomírská  oba pěší + parking zámková dlažba 

V olšinách V předpolí – Na stezce severní pěší zámková dlažba 

Bošická, Na zájezdu 
Na zájezdu – Hradešínská   oba pěší  mozaik 

Bošická – vjezd Na zájezdu 9 severní pěší  mozaik 

U vršovického nádraží u křižovatky s Rostovskou oba pěší asfalt 

Osnická Pod Sychrovem I – Na křivce  oba pěší asfalt 

Ke skalkám, Za návsí 
V korytech – Za návsí oba pěší asfalt 

Ke skalkám – Záběhlická  oba pěší asfalt 

Brigádníků Úvalská – U kombinátu  severní pěší asfalt 

Svahová Moskevská – Na křivce  severní pěší asfalt 

Bečvářova V olšinách – Pod hotelem východní pěší asfalt 

Vršovická 
U Slavie – Jerevanská jižní pěší zámková dlažba 

U vrš. nádraží – Petrohradská  severní pěší zámková dlažba 

Zvonková Topolová – Hvozdíková  severní  pěší asfalt 

Rybalkova Na kozačce – objekt. č. 29 severní pěší mozaik 

Sámova U vrš. nádraží – Petrohradská severní pěší + parking zámková dlažba 

Petrohradská 
Ukrajinská – trať ČD západní pěší zámková dlažba 

Vršovická – Pod stupni  západní pěší zámková dlažba 

Jakutská, 

Litevská 

Litevská – Volyňská  severní  pěší zámková dlažba 

Tulská – Omská  západní pěší zámková dlažba 

Karpatská Vršovická – Bajkalská  západní pěší zámková dlažba 

U Záběhlického zámku Za potokem – objekt č. 2/81 východní pěší asfalt 

Vinohradská parc. č. 1298/4 k. ú. Strašnice severní pěší asfalt 

Benešovská 

 
Říčanská – Hradešínská  jižní pěší mozaik 

Vladivostocká Karpatská – Kubánské náměstí  jižní pěší + antipark. zámková dlažba 

 

Ulice Úsek mezi ulicemi 
Poloha  

chodníku 
Využití pro 

Materiál  

povrchu 

Francouzská Moskevská – U Staré sokolovny  jižní pěší mozaik 

Počernická Božecká – Lipecká  severní pěší asfalt 

Petrohradská Vršovická – Ukrajinská  východní pěší zámková dlažba 

Počernická Dřevčická – Limuzská  jižní pěší zámková dlažba 

Počernická Ovčárská – Limuzská severní pěší asfalt 

Francouzská Máchova – Donská  jižní pěší + parking mozaik 

Oblouková Vršovická – Přípotoční  východní pěší + parking asfalt 

Ve vyhodnocení jsou vyznačeny žlutě realizované chodníky v roce 2013, zbytek příští rok.
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U Záběhlického zámku 

   
Vinohradská 

   
Benešovská 

  



Vladivostocká, Počernická 

  
 


