ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU W TARNOWSKICH GÓRACH I KATOWICACH
Tarnowskie Góry:
https://tarnowskiegory.pl/2019/07/76-tour-de-pologne-uci-world-tour/
https://tarnowskiegory.pl/2019/07/komunikacja-miejska-podczas-tour-de-pologne/
Katowice:
https://www.katowice.eu/Tour%20de%20Pologne/tour-de-pologne/zmiany-komunikacyjne
TARNOWSKIE GÓRY
W związku z tym, że tegoroczny wyścig obejmuje 10 dzielnic miasta utrudnienia będą
praktycznie w obrębie całego miasta. Szczególne dotyczyć będą one: DK 11, DK 78, dróg
powiatowych: Piłsudskiego, Pokoju, Częstochowskiej, Grzybowej, Kościelnej, Ks. Płonki,
Powstańców Warszawskich, Starowapiennej, Pastuszki, Janasa, Pyskowickiej, dróg w gminie
Zbrosławice: ul. Wolności, Oświęcimska, Wyzwolenia, pozostałych dróg powiatowych:
Repeckiej, Witosa, Żeromskiego i Bytomskiej.
Utrudnienia obejmą także drogi gminne: Tuwima, Tołstoja, Wiejską, Sielanka, Staszica, ks.
H. Renka, Waliski, Dolmitów, Szczęść Boże, Staffa, Główną, Podmiejską, Topolową, Leśną,
Generała Andersa i Siewierską oraz drogi wojewódzkie – 908 przy skrzyżowaniu Siewierskiej
i Lasowickiej na Obwodnicy.
W ramach małej pętli w ścisłym centrum zablokowana od samego rana do godziny 18.00
będzie ulica Sobieskiego (parkowały będą tutaj pojazdy teamów).
Dodatkowo zablokowane będą ulice: Powstańców Śląskich, Opolska do Wyspiańskiego,
Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Legionów do Zamkowej, Zamkowa i Krakowska oraz drogi
dojazdowe do ul. Sobieskiego: Lelewela, Orzeszkowej, Strzelecka, ks. Józefa Wajdy.
Ulice wyłączone będą z ruchu od godz. 14.30 do 16.30. Wszystkie ulice udrożnione będą od
godz. 16.30 oprócz Sobieskiego, która zablokowana będzie do godz. 18.00.
W związku zachowaniem bezpieczeństwa dla kolarzy i publiczności całkowity zakaz
parkowania (pod rygorem odholowania) obowiązywał będzie na wszystkich wyżej
wymienionych drogach.
KATOWICE

Katowice, dnia 25.07.2019 r.

KOMUNIKAT
o zmianach w organizacji ruchu drogowym i parkowaniu pojazdów
na terenie miasta Katowice w dniach 03 - 04 sierpnia 2019 roku
W związku z organizacją w dniu 4 sierpnia 2019r. na terenie Miasta Katowice II etapu
imprezy pn.: „76. Tour de Pologne UCI World Tour” informujemy mieszkańców o
utrudnieniach w ruchu drogowym i w parkowaniu pojazdów.
Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu drogowego na okres ww. imprezy

Prosimy
o niezajmowanie miejsc parkingowych/postojowych
w dniach 03 – 04 sierpnia 2019 r.
przy następujących ulicach,
zgodnie z funkcjonującym w tym okresie oznakowaniem drogowym:

al. Korfantego,

ul. Dobrowolskiego,

ul. Skargi,

ul. Góreckiego,

ul. Szopienicka,

ul. Olimpijska,

pl. Wyzwolenia,

ul. Krawczyka,

ul. 1 Maja,

ul. Powstańców,

ul. Francuska,

ul. Nałkowskiej,

ul. Kochanowskiego,

pl. Miarki,

ul. Graniczna,

ul. Kopernika,

ul. Szkolna,

ul. Jagiellońska,

ul. Sokolska,

ul. Pułaskiego,

ul. Kościuszki,

ul. Moniuszki,

ul. Mikołowska,

ul. Matejki.

UWAGA:
Parkowanie lub pozostawienie pojazdów w dniach 03 – 04 sierpnia 2019r. roku na ww.
ulicach, wbrew obowiązującemu w tym czasie oznakowaniu drogowemu, skutkować będzie
– na podstawie: Art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2017 r., poz 128 z póź. zm) – ich odholowaniem z drogi na koszt właściciela.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Urząd Miasta Katowice

Katowicki etap 76. Tour de Pologne – rozkład jazdy.
• 4:00 – pierwsze utrudnienia w ruchu (Pełne zamknięcie przez Służby Miejskie ruchu
na al. Korfantego dwa pasy ruchu na odcinku od Ronda Ziętka do Pętli Słonecznej
włącznie z Pętlą Słoneczną przy pełnym zablokowaniu (z uwagi na światłowody
i kable TVP) ruchu poprzecznego).
• 12:50 – pełne zamknięcie ulic trasy wyścigu Kinder+ Sport Mini Tour de Pologne
(Al. Korfantego pod zakaz, Rondo Ziętka prosto pod zakaz do nawrotu
na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki/Skargi, Al. Korfantego pod zakaz, Rondo Ziętka
prosto pod zakaz, Pętla Słoneczna pod zakaz Al. Korfantego pod zakaz, meta przy
Spodku Al. Korfantego pod zakaz).
• 16:00 – pełne zamknięcie ulic trasy wyścigu Tour de Pologne.
• 17:01-17:10 – wjazd kolarzy na rundę.
• 18:30 – meta przy katowickim Spodku.
• 19:00 – stopniowe otwieranie ulic, przywrócenie ruchu.

Szczegółowe informacje dot. utrudnień w ruchu można również uzyskać pod
numerem specjalnej infolinii 32 778 89 60 (infolinia dostępna w dniach 3 i 4 sierpnia,
opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Katowice, 29.07.2019r.
W celu udrożnienia ruchu drogowego w czasie trwania wyścigu wyznaczono
skrzyżowania po których będzie możliwy przejazd uczestników ruchu drogowego:
•
•
•
•

skrzyżowanie ul. Granicznej z ul. Ofiar Katynia - wyjazd z osiedla Paderewskiego
w kierunku autostrady A4 i w kierunku powrotnym
skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich z ul. Damrota – możliwy wyjazd od strony
ul. Warszawskiej w kierunku A4
skrzyżowanie ul. Mikołowskiej z ul. Sądową, Słowackiego, Matejki - możliwy wyjazd
od ul. Słowackiego w kierunku ul. Sądowej
skrzyżowanie ul. Szopienicka z ul. Świętej Anny – możliwy wyjazd z ul. Św. Anny
w ul. Szopienicką kierunek A4 i w kierunku powrotnym.

Urząd Miasta Katowice

