Sportovní akce CZECHMAN Triatlon 2020, sobota 26.9. 2020

SITUACE č.1

Příloha k žádosti o zvláštní užívání silnice-sportovní akce
Příloha k žádosti o plnou uzavírku silnice-sportovní akce

Uzavírka silnic.
V termínu 26.9. 2020 od 7:00 do 22:00 hod
I.
II.

Silnice č.II/ 333 Lázně Bohdaneč – Staré Ždánice: v úseku od odbočky s účelovou
komunikací ke golfovému hřišti) – po křižovatku se silnicí č.III/ 0373
Silnice č. III/3239 Dolany-Hrádek: -v úseku od obce Dolany, sjezdu na účelovou
komunikace Českých lesů-přes křižovatku se silnicí č.II/ 333 směr Hrádek- po začátek
místní komunikace časti Hrádek cca (150 m před zástavbou)

V termínu 26.9. 2020 od 9:00 do 16:00 hod

III.

Silnice č.II/ 333 Libišany-Lázně Bohdaneč: v úseku od odbočky se silnicí č. III/ 32321 – po
kruhový objezd se silnicí č.I/36

Návrh objízdné trasy I. a II.
a) Dolany-Staré Ždánice silnice č. 3237, dále pak po č.II/0373.
až po křižovatku se silnicí č. 324, Hradiště na Písku, dále pak sil. č. 324 po křižovatku se
silnicí č. 36. (do Lázní Bohdaneč)
Dále po silnici č. 36. do Lázní Bohdaneč

b) po silnici č. 0375 Pohránov - Srch,
dále
po sil. č. 0373 Srch- Stéblová Staré Ždánice
Délka objízdné trasy 8km

Návrh objízdné trasy III.
Po silnici č. 324 od křižovatky se silnicí č.333
Dále od křižovatky s silnicí. č R35 ( kruhový objezd) po silnici č.324 směr Hrobice ,
Hradiště na Písku, Staré Hradiště po křižovatku se silnici č. 36. (do Lázní Bohdaneč)

Dále po silnici č. 36. do Lázní Bohdaneč

Jako pořadatelé umožníme přístup k nemovitostem a současně i průjezd IZS v místech
plné uzavírky.
V části města Lázně Bohdaneč
Část Obce Dolany
Část obce Libišany
Obec Podůlšany
Spolupráce s obcemi po trase závodu.
Ve spolupráci s obcemi- obecními úřady zajistíme informovanost o průběhu akce a
dopravním omezení.

V Pardubicích dne 17.8.2020
Žádost podává za OMT z.s., Živanice č.33, 533 42 Živanice
Tomáš Petr

