DOPRAVNÍ OMEZENÍ 13. 04. 2019 OD 9:50 DO 13:00:
V době konání Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje 2019 dojde na místních komunikacích ve městech a obcích
na trase jednotlivých běhů, a to Plzeň-Bory, Plzeň-Litice, Šlovice, Dobřany, Dobřánky, Plzeň-Lhota a Plzeň-Valcha,
k dopravnímu omezení.
Dopravní omezení bude spočívat v úplných uzavírkách ulic:












MK ulice Klatovská, Plzeň a Plzeň-Litice − v úseku od křižovatky ulic Klatovská/Kaplířova, Plzeň ke křižovatce
ulic Klatovská/K Lávce, Plzeň-Litice – od 09:50 do 13:00 hodin
MK ulice Klatovská, Plzeň-Litice − v úseku od křižovatky ulic Klatovská/K Lávce, Litice u Plzně ke křižovatce
ulic Klatovská/Řepná/K Valše, Plzeň-Litice – od 09:50 do 11:40 hodin
ulice K Valše, Plzeň-Litice − v úseku od křižovatky ulic Klatovská/Řepná/K Valše, Plzeň-Litice ke křižovatce
ulic K Valše/Osadní, Plzeň-Litice – od 10:00 do 11:40 hodin, následně omezen průjezd křižovatky
ulic K Valše/Osadní/náběh na most přes vodní nádrž do 12:45 hodin (křížení trasy půlmaratonu)
MK ulice Klatovská, Plzeň-Litice a silnice I/27H − v úseku od křižovatky ulic Klatovská/Řepná/K Valše, PlzeňLitice až do obce Šlovice ke křižovatce se silnicí III/18034 – od 10:00 do 11:00 hodin
silnice III/180 34 − v úseku z obce Šlovice na začátek města Dobřany, k budově Bögl a Krýsl – od 10:05 do 11:30
hodin
město Dobřany − od budovy Bögl a Krýsl, silnice III/180 34 ze Šlovic – průtah ulicemi Plzeňská, Školní, náměstí
T.G.M., Lidická, Mostecká, Pobřežní – od 10:20 do 11:50 hodin
silnice III/180 43 − v úseku od křižovatky ulic Komenského/Chotěšovská, Dobřany, kolem chatové oblasti
Kamínek, ulicí Dobré Štěstí ke křižovatce ulic K Sinoru/Novoveská, Plzeň-Lhota – od 10:30 do 12:20 hodin
silnice III/180 43 − v úseku od křižovatky ulic K Sinoru/Novoveská, Plzeň-Lhota ke křižovatce
ulic K Sinoru/U Čertovy díry, Plzeň-Valcha – od 10:40 do 12:30 hodin
ulice U Čertovy díry, Plzeň-Valcha, ulice Osadní, Plzeň-Litice – od 10:40 do 12:50 hodin
ulice K Lávce, Plzeň-Valcha – od 09:55 do 13:00 hodin
- uvedené časy jsou orientační a mohou se nepatrně lišit; na trase půlmaratonu se jedná o plovoucí uzavírku, za posledním běžcem

bude silnice otevírána

OMEZENÍ PROVOZU HROMADNÉ DOPRAVY
PMDP, a.s., linka č. 21 − Bory-Litice, Litice-Bory:





spoje s odjezdem v 10:07 z Bor a 10:18 z Litic budou zrušeny,
spoje s odjezdy 11:07 a 12:07 Bory-Litice a v 11:18 a 12:18 Litice-Bory pojedou obousměrně odklonem
Kaplířovou ulicí, silnicí I/20, Řepnou a Klatovskou ulicí,
tyto spoje neobslouží zastávky: „Věznice Bory“, „U Přehrady“, „Tyršův sad“, „Višňovka“, „Přeučilova“,
„Náves Litice“,
v Řepné ulici bude zřízena obousměrná náhradní zastávka „Náves Litice“, zastávka „Litice“ bude obsloužena.

PMDP, a.s., linka č. 26 − Bory-Lhota/Nová Ves, Nová Ves/Lhota-Bory:



zachována bude doprava mezi zastávkami Bory-Valcha a zpět bez omezení,
spoje s odjezdy v 10:50 a 11:35 Bory-Nová Ves, a v 11:10 a 11:55 Nová Ves-Bory budou ukončeny v zastávce
Valcha, neobslouží zastávky „Lašitov“, „Pod Dubovkou“, „Lhota“.

ČSAD autobusy Plzeň, a.s., linka č. 450660 44




zastávka „Náves Litice“ z Klatovské ulice bude v obou směrech přesunuta do Řepné ulice, kde bude zřízená
náhradní autobusová zastávka „Náves Litice“,
autobusy pojedou odklonem Kaplířovou ulicí, silnicí I/20, Řepnou a Klatovskou ulicí.

Od 7:30 do 16:00 hodin bude zajištěna náhradní kyvadlová doprava se zastávkami:
ZČU, Plzeň-Univerzitní − Bory (zastávka ČSAD, stanoviště 3) − Škodaland (zastávka MHD, U Přehrady) a zpět v
intervalech po 30 minutách.

Za vzniklé komplikace v den pořádání akce se předem omlouváme.

