
MOSTY, PODCHODY, LÁVKY
K.Ú.  CHODOV, HÁJE
městská část Praha 11

Zpracoval:  odbor územního rozvoje

Úřad městské části Praha 11
04/2009



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. 5.května, u parc. č. 3507, 3248 k.ú. Chodov                         
/ u ul. Ryšavého /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

01 - MOSTidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Spořilovská, u parc. č. 251/8, k.ú. Chodov                         
/ přemosťuje ul.Türkova /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

02 - MOSTidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. 5. května , u parc. č. 3531, 3439 k.ú. Chodov                         
/ Spořilovská ul. – pravý pruh /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

03 - MOSTidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. 5.května,  parc. č. 251/8, k.ú. Chodov                         
/přemosťuje nájezd a sjezd D1 směr centrum a 

příjezd k AGIP/

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

04 - MOSTidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. 5. května,  parc. č. 251/8, 251/142 k.ú. Chodov                         
/přemosťuje ul. Pod Chodovem /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

05 - MOSTidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Chilská,  parc. č. 3160 k.ú. Chodov                         
/u stanice metra Opatov /

lokalizace 
stavby

vlastník stavby

06 - MOSTidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Chilská, K Hrnčířům , parc. č. 2034 k.ú. Chodov 
/přemosťuje dálnici D1 /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

07 - MOSTidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Türkova , parc. č. 3104/1 k.ú. Chodov 
/přemosťuje ul. Pod Chodovem, Mírového hnutí /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

08 - MOSTidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Mírového hnutí , parc. č. 3202/1 k.ú. Chodov 
/ Košíkovský potok u zastávky Benkova /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

09 - MOSTidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Türkova , parc. č. 3104/2 a 3104/1 k.ú. Chodov 
/ u zastávky Chodovská tvrz /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

10 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Türkova , parc. č. 3104/1 k.ú. Chodov 
/ u zastávky Litochlebské náměstí /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

11 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. 5.května, parc. č. 3251 k.ú. Chodov, 5520/4
k.ú. Záběhlice  / u zastávky Chodovská tvrz /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

12 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Ryšavého, u parc. č. 3341/71, 2117/343 
k.ú. Chodov  / u stanice Dědinova /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

13 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Mírového hnutí , mezi parc. č. 448/4 k.ú. Háje a parc. 
č.  2719 k.ú. Hostivař / u ulice Dubnova /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

14 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Výstavní , mezi parc. č. 536/125  a  parc. č.  645 
k.ú. Háje     / u konečné stanice Jižní Město/

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

15 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Opatovská , mezi parc. č. 2557  a 
parc. č.  2556 k.ú. Chodov   / u Modré školy /    

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

16 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Opatovská , mezi parc. č. 2014/454 a parc. č.  2014/5 
k.ú. Chodov  / k ul. Zdiměřická /    

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

17 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Ryšavého, u parc. č. 3323/28, 3323/29 k.ú. Chodov                     
/ do ul. Komárkova /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

18 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Roztylská, mezi parc. č. 397/298, 397/719 
k.ú. Chodov   / do ul. Jarníkova /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

19 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

Litochlebské nám. , parc. č. 3105 k.ú. Chodov                          
/  ul. Ke Stáčírně /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

20 - PODCHODidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Opatovská , mezi parc. č. 2878, 2014/72 k.ú. Chodov                               
/ u nákupního centra Billa /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

21 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Opatovská , mezi parc. č. 2449/1,2014/25  
k.ú. Chodov  / u zastávky Metodějova /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

22- LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Opatovská , mezi parc. č. 2449/1, 2014/25 
k.ú. Chodov   / u zastávky Metodějova /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

23 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Opatovská , mezi parc. č. 1210/1,1209/17,1209/78  
k.ú. Háje  / u stanice metra Háje /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

24 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. 5. května, u parc. č. 2119/60, 251/98 k.ú. Chodov                                      
/ přemosťuje D1, u benzinové pumpy AGIP /

lokalizace 
stavby

Agip Česká republika s.r.o.vlastník stavby

25 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Brněnská D1/, parc. č. 2360/4, 2360/1 k.ú. 
k.ú. Chodov  / do ul. K Dubu /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, správa svěřena MČ P11vlastník stavby

26 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Ke Kateřinkám, parc. č. 2809/24, 2776/8, 2856/3
k.ú. Chodov / do ulice Chomutovická /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, správa svěřena MČ P11vlastník stavby

27 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. 5. května, parc. č. 5513/35 k.ú. Záběhlice a
parc. č. 3251/9 k.ú. Chodov  /u ul. Tomíčkova / 

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

28 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Pod Chodovem, u parc. č. 251/146, 251/7 
k.ú. Chodov   / k ul. Kaplanova /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

29 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Hlavatého, u parc. č. 897/2, 770 k.ú. Háje                                      
/ do ulice Steinerova /

lokalizace 
stavby

INTERTRADE KOŠÍŘE, s.r.o.vlastník stavby

30 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Horčičkova, u parc. č. 691/1, 1209/25 k.ú. Háje                                      
/ na konci pochozí zóny Háje /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

31 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Mírového hnutí, mezi parc. č. 2336/53, 2339/1
k.ú. Chodov    / u TJ Jižní Město - Chodov /

lokalizace 
stavby

hlavní město Praha, Technická správa komunikacívlastník stavby

32 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

Košíkovský potok, mezi parc. č. 2334/2 a 3481/1
k.ú.  Chodov   / na cestě od zastávky Brodského /

lokalizace 
stavby

PVKvlastník stavby

33 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Brněnská, parc. č. 251/207 k.ú. Chodov                                      
/ nájezd do OC Chodov /

lokalizace 
stavby

Centrum Praha Jih – Chodov s.r.o.vlastník stavby

34 - LÁVKAidentifikace



Pasportizace most ů, podchod ů, lávek v k.ú. Chodov, Háje

ul. Ryšavého, parc. č. 3329/1 Chodov                       
/ lávka k MEDICENTRU /

lokalizace 
stavby

ČR,  Všeobecná fakultní nemocnice Prahavlastník stavby

35 - LÁVKAidentifikace


