TISKOVÁ ZPRÁVA
11. září 2017

Dopravní opatření v den závodu
16. září 2017
V sobotu 16. září se zaplní ulice Ústí nad Labem běžci z celého světa, aby se stali součástí již 7. ročníku
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem. Samotný závod však kromě sportovních zážitků přináší rovněž drobné
nepříjemnosti spojené s dopravními opatřeními. Ta budou platit jen na nezbytně dlouhou dobu.
„Předem se omlouváme za dopravní komplikace spojené s konáním Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem.
Všechna opatření jsou jen na nezbytně dlouhou dobu, dopravu bude koordinovat policie a na vybraných uzlech
v centru města dispečeři dopravního podniku. Velmi si vážíme tolerantnosti těch, kterých se dopravní opatření
dotýkají a děkujeme jim za pochopení,” říká Václav Skřivánek, ředitel závodu.
POHYB VOZIDEL V OBLASTI ZÁVODU 16. 9. 2017
Veškerá dopravní omezení jsou platná pro Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, který se koná v sobotu
16. 9. 2017. Jeho součástí jsou tyto závody: Mattoni 1/2Maraton, Štafetový 1/2Maraton, 2RUN, Spolchemie
Handbike 1/2Maraton a dm rodinný běh.
Dopravu bude koordinovat PČR. Policie ČR a městská policie obsazuje významné křižovatky po trase závodu od
6.00 do 19.00 hodin. Uvedené časy jsou přibližné a mohou se měnit podle aktuální situace.
Úplná uzavírka včetně zákazu zastavení (parkování)
Brněnská 6.00 – 19.00
Děčínská 13.00 – 19.00
Hrnčířská 6.00 – 20.00
Hrbovická 13.00 – 19.00
Kekulova (úsek Tovární – Sklářská) 13.00 – 19.00
Kostelní náměstí 6.00 – 20.00
Malá Hradební 6.00 – 19.00
Mírové náměstí (od 15. 9. 2017) zákaz zastavení od 15. 9., 22.00 – do 16. 9., 21.00
most E. Beneše 6.00 – 20.00
Národního odboje 13.00 – 19.00
Panská 6.00 – 19.00

Pařížská 6.00 – 19.00
Pivovarská 6.00 – 20.00
Předmostí (úsek Hrnčířská – most E. Beneše) 6.00 – 20.00
Revoluční (v úseku Panská – Tovární) 6.00 – 20.00
Střekovské nábřeží 13.00 – 19.00
Textilní 13.00 – 19.00
Tovární 13.00 – 19.00
U Kostela 6.00 – 18.00
U Nádraží 6.00 – 19.00
U Vlečky 13.00 – 19.00 (až po ulici U Jeslí)
Velká hradební 6.00 – 19.00 (totéž i ve směru Revoluční – atrium magistrátu)
Vítězná 13.00 – 19.00
Železničářská 13.00 – 19.00
Dovolte, abychom Vás upozornili, že zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu. Prosíme, přeparkujte
své vozidlo s dostatečným předstihem a předejdete tak zbytečným nepříjemnostem spojených s odtahem
vašeho vozidla.
Současně upozorňujeme na tyto dopravní uzavírky:
Vjezd a výjezd z nadzemních garáží OC Forum po dobu startu 1/2Maratonu omezen (cca 14:00 – 16:00), po
celou dobu závodu bez omezení vjezdu i výjezd do podzemních garáží od Kruhového objezdu od Žižkovy ulice x
Přístavní
Možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí
1.

Lokalita Klíše – oblast po celou dobu závodu přístupná z ulice Okružní, Jateční, Kekulova

2.

Lokalita Centrum – Panská, Brněnská, Masarykova, Revoluční - lokalita uzavřena od 6.00 do 19.00 hod
bez možnosti vjezdu a výjezdu, poté možnost výjezdu směr ulice Tovární, Klíšská nebo U Trati

3.

Lokalita Centrum, Mírové nám. a okolí – lokalita uzavřena od 6.00 do 20.00 hod (Mírové nám. od 5.00
do 21.00) bez možnosti vjezdu a výjezdu. Od cca 18.30 bude možný na pokyn Policie ČR výjezd ulicí
Velká Hradební.

4.

Lokalita ul. Žižkova a okolí – oblast po celou dobu závodu přístupná

5.

Lokalita Střekovské nábřeží – lokalita uzavřena, nedostupná od 13.00 do 19.00 hod

6.

Lokalita Děčínská, Železničářská – lokalita uzavřena, nedostupná od 13.00 minimálně do 19.00 hod,
objezd možný ul. Karla IV. a Nová na Mariánský most

7.

Lokalita Děčínská – Vítězná – lokalita uzavřena od 13.00 do 19.00 – objezd přes Kojetí, Březí a Olešnici.

Ulice Pražská – Přístavní (hlavní tah z Lovosic na Děčín) po celou dobu průjezdný bez omezení

Výluka MHD
Informace o změnách MHD naleznete na www.dpmul.cz, www.runczech.com. Dále budou informace
k dispozici na informačním panelu před budovou DPmUL v Revoluční ulici, na zastávkách MHD – Hraničář,
Divadlo, Revoluční, Mírové náměstí, Malá Hradební a Hlavní nádraží. Dne 16. 9. bude rovněž v provozu
informační centrum + bezplatná informační linka 800 100 613 (týkající se pouze MHD).
Bezplatná dopravně-informační linka
Od čtvrtka 14. 9. do soboty 16. 9. je k dispozici bezplatná dopravně-informační telefonní linka 800 165 102.
Linka bude v provozu čt-pá od 9.00 do 17.00, v sobotu 16.9. potom od 7.00 do 19.00 hodin. Informace budou
rovněž na www.runczech.com/dopravaul
NEVÍTE SI RADY S OBJÍZDNOU TRASOU?
Stáhněte si aplikaci WAZE, která má o všech uzavírkách v den závodu přehled a povede Vás po nejméně
frekventované trase, aby Vaše zdržení bylo co nejkratší.
Více informací o aplikaci na www.waze.com/cs nebo na Google Play a App Store.

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte:
Tadeáš Mahel
PR & Media
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021
email: mahel@pim.cz
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o.
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou
a s uvedením zdroje: RunCzech.
Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml

