Objízdná trasa uzavírky silnic
z důvodu pořádání časovky a hlavního závodu v kategoriích Junioři, Juniorky, Ženy,
Muži U23 a Muži ELITE při Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční
cyklistice.
Termín konání objízdných tras:
26.6.2014 v době od 10 do 19:30 – uzavírka silnice I/54
28.6.2014 po celý den – objízdná trasa přes Vážany nad Litavou
29.6.2014 po celý den – objízdná trasa přes Vážany nad Litavou
26.6.2014 od 10 do 19:30 hod - návrh objízdné trasy z Vážan do Slavkova:
Z důvodu uzavírky silnice I/54 v úseku Slavkov u Brna-Nížkovice-Bílý Vlk a silnice III/4199
Nížkovice-Kobeřice u Brna se obyvatelé dostanou z a do Vážan dne 26.6. po:
- III/4194 z Vážan nad Litavou po křižovatku s II/416 v Hruškách
- II/416 od křižovatky s III/4194 v Hruškách po křižovatku s I/50 Slavkov u Brna
28. a 29.6.2014 jednosměrná objízdná trasa z parkoviště na II/416 přes Křenovice,
Hrušky, Vážany nad Litavou dále směrem do Slavkova:
Z důvodu nařízení jednosměrného provozu a zřízení parkovacích ploch pro návštěvníky akcí
MČR+SR v silniční cyklistice a akce Oldtimer (akce zámku Slavkov a agentury AGM) na
silnici II/416 ve směru od Slavkova u Brna do Křenovic po konzultaci s Policií ČR byla na
jednání ve Slavkově rozhodnuto, že silnice II/416 bude v těchto dnech pouze jednosměrná ve
směru Slavkov u Brna – Křenovice a výjezd návštěvníků bude po těchto komunikacích:
- II/416 z Křenovic po křižovatku s III/4194 v Hruškách
- III/4194 od křižovatky s II/416 v Hruškách přes Vážany nad Litavou po křižovatku s I/54
- I/54 od křižovatky s I/4194 po Slavkov u Brna
Silnice II/416 bude v těchto dnech obousměrně průjezdná pouze po konec obce
Křenovice ve směru na Slavkov u Brna.
Silnice III/4194 bude v těchto dnech obousměrně průjezdná v celé délce.
Předpokládáme, že mírně vyšší kapacita dopravy ve Vážanech nad Litavou bude rovnoměrně
rozložena do pozdních odpoledních a večerních hodin, kdy se diváci postupně budou vracet
po ukončení akcí zpět domů.
Pořadatel nás požádal také o informování obyvatel Vážan nad Litavou (např. obecním
rozhlasem, na obecní vývěsce, na internetových stránkách, v obecním občasníku, případně
formou SMS zpravodajství, pakliže jej používáte) o konání akce, o uzavírce a navrhnuté
objízdné trase, abychom předešli komplikacím a lidé se na vše mohli připravit.

