
 

Dopravní opatření na ústecký půlmaraton 

16.09.2016 

Dne 17. září 2016 se koná Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem. Pro hladký průběh závodu 

jsou nutná dopravní opatření.  

Šestý ročník Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem startuje z Mírového náměstí v sobotu 

17. září. Elitní atleti v čele startovního pole budou bojovat o vylepšení rekordů závodu, 

na trať se s nimi vydá i dav čítající 3 600 půlmaratonců před nimi také 2 500 účastníků dm 

rodinného běhu a závodníci Spolchemie českého poháru v handbike. Samotný závod však 

kromě sportovních zážitků přináší rovněž drobné nepříjemnosti spojené s dopravními 

omezeními. Ta budou platit jen na nezbytně dlouhou dobu.  
Všechna opatření jsou jen na nezbytně dlouhou dobu, dopravu bude koordinovat policie a na 

vybraných uzlech v centru města dispečeři dopravního podniku. „Předem se omlouváme za 

dopravní komplikace. “Velmi si vážíme tolerantnosti těch, kterých se dopravní opatření 

dotýkají a děkujeme jim za pochopení,” říká Václav Skřivánek, ředitel závodu. 

 

ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACÍ  
Uzavírka platí včetně zákazu zastavení a 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 16. 9.) zákaz zastavení 16. 9. od 22.00 – 

17. 9. 20.00; most E. Beneše 6.00 – 20.00; Národního odboje 13.00 – 19.00; Panská 6.00 – 

17.00; Pařížská 6.00 – 19.00; Pivovarská (směr Atrium) 16. 9. od 18.00 – 17. 9. – 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 (až po ulici U 

Jeslí) 13.00 – 19.00; Velká Hradební 6.00 – 19.00 (totéž i ve směru Revoluční – atrium 

magistrátu); Vítězná 13.00 – 19.00; Železničářská 13.00 – 19.00. 

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. 

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 spojeným s odtahem vašeho vozidla. 

 

 

 



 

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 bez možnosti vjezdu a výjezdu, poté možnost výjezdu směr ulice 

Tovární, Klíšská nebo U Trati 

3. Lokalita centrum, Mírové náměstí a okolí – lokalita uzavřena od 6.00 do 19.00 

(Mírové nám. Od 5.00 do 20.00) 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 18.00 

6. Lokalita Děčínská, Železničářská – lokalita uzavřena, nedostupná od 13.00 

minimálně do 18.00, objezd možný ul. Karla IV. a Nová na Mariánský most 

7. Lokalita Děčínská – Vítězná – lokalita uzavřena od 13.00 do 19.00 – objezd možný 

přes Kojeti, Březí a Olešnici Ulice Pražská – Přístavní (hlavní tak z Lovosic na Děčín) 

po celou dobu průjezdný bez omezení 

VÝLUKA MHD 
Informace o změnách MHD naleznete na www.dpmul.czawww.runczech.com. Dále budou 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 17. 9. 2016 bude rovněž v provozu informační centrum a bezplatná informační linka 

dopravního podniku 800 100 613. 

 

BEZPLATNÁ DOPRAVNĚ-INFORMAČNÍ LINKA 

K dispozici je vám bezplatná informační linka 800 165 102 pro dotazy v souvislosti 

s dopravním opatřením. 

Linka je v provozu: 15. – 16. 9. 2016 (9.00 – 17.00) a 17. 9. 2016 (9.00 – 19.00) 

Více informací najdete na www.runczech.com/dopravaul 

 

http://www.dpmul.cz/
http://www.runczech.com/
http://www.runczech.com/dopravaul

