Utrudnienia drogowe Etap 1

Kielce:
d 29 lipca od godziny 15:00 do 30 lipca do godziny 15:00 wyłączone zostaną miejsca postojowe
zlokalizowane na ulicy Piotrkowskiej (od Parkingu Centrum do ul. Koziej).
Z kolei na ulicy Bodzentyńskiej, od Rynku do Wesołej, ograniczenia będą obowiązywać tylko 30 lipca
w godzinach od siódmej do piętnastej.
Start wyścigu zaplanowano na 30 lipca na godzinę 11:35. Kolarze wystartują z kieleckiego rynku i
przejadą ulicami Bodzentyńską, al. IX Wieków Kielc i Sandomierską. Podczas przejazdu peletonu ruch
na wspomnianych ulicach będzie wstrzymany.

Lublin:
Trasa wyścigu na terenie miasta obejmuje: ul. Nałęczowską, al. Kraśnicką, Al. Racławickie, ul.
Poniatowskiego, al. Solidarności, ul. Dolną 3 Maja, ul. 3 Maja, ul. Krakowskie Przedmieście i Plac
Litewski. Całą trasę wyścigu zabezpieczy Policja, natomiast ostatni kilometr odbędzie się przy
całkowitym zamknięciu ulic: Dolnej 3 Maja, 3 Maja i Krakowskie Przedmieście. Wyłączenie z ruchu
tych ulic nastąpi od piątku (29 lipca) od godziny 8.00 do soboty (30 lipca) do godz. 22.00.
Pozostałe zmiany w organizacji ruchu obowiązujące od 29 lipca (piątek) od godz. 8.00 do 30 lipca
(sobota) do godz. 22.00:
zamknięcie prawoskrętu i lewoskrętu z al. Solidarności w ul. Dolną 3 Maja; ul. Radziwiłłowskiej od ul.
Niecałej; ul. Żołnierzy Niepodległej od ul. Ogrodowej;
wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Ogrodowej;
zamknięcie ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Peowiaków; ul. Chopina od ul. Hipotecznej oraz ul.
Ewangelickiej od ul. Jasnej;
utrzymanie nakazu skrętu w prawo z Al. Racławickich w ul. Lipową na skrzyżowaniu Al. Racławickie –
ul. Lipowa – ul. Krakowskie Przedmieście.
Ponadto, przed wjazdem peletonu do Lublina, w sobotę (30 lipca) od godziny 15.30, nastąpi
zamknięcie al. Solidarności, na odcinku od wiaduktu Poniatowskiego do ul. Dolna 3 Maja. Pojazdy
zostaną skierowane łącznicą na ul. Smorawińskiego. W tym czasie zostanie utrzymane zamknięcie ul.
Wieniawskiej od ul. Bieczyńskiego.
Służby mundurowe zabezpieczą ruch w obrębie ronda Kuklińskiego, zjazdu z ul. Poniatowskiego na al.
Solidarności, skrzyżowania ul. Czechowska – ul. Lubomelska oraz na pozostałych skrzyżowaniach.
Dodatkowo, sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach: ul. Radziwiłłowska – ul. 3 Maja, ul. Krakowskie
Przedmieście – ul. Kołłątaja oraz ul. Krakowskie Przedmieście – ul. Chopina – ul. Ewangelicka będą
funkcjonować w trybie „żółty pulsujący”.

Tour De Pologne Junior
Wydarzenie odbędzie się w godz. 11.00-14.30. Trasa wyścigu na terenie miasta obejmuje: ul.
Krakowskie Przedmieście, ul. Lipową, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Akademicką, ul.
Radziszewskiego, ul. Sowińskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Popiełuszki, ul. Długosza, ul.
Leszczyńskiego, ul. Czechowską oraz ul. 3 Maja. Wszystkie znajdujące się na trasie odcinki zostaną
zamknięte dla ruchu.
Ponadto, zmiany w ruchu obejmują również:
zamknięcie ul. Wieniawskiej od ul. Bieczyńskiego;
zamknięcie ul. Okopowej od ul. Chopina;
ustawienie zapór na skrzyżowaniu ul. Okopowa – ul. Lipowa, tak aby umożliwić przejazd z ul. Lipowej
w ul. Okopową;
zamknięcie bocznych wlotów ul. Marii Curie-Skłodowskiej: ul. Grottgera i Uniwersyteckiej;
zamknięcie ul. Akademickiej od ul. Obrońców Pokoju;
zamknięcie ul. Sowińskiego od ul. Głębokiej oraz bocznych wlotów ul. Sowińskiego: ul. Langiewicza i
Weteranów;
skierowanie ruchu z Al. Racławickich od strony ronda Honorowych Krwiodawców w kierunku ul.
Głowackiego;
zamknięcie wzdłuż ul. Czechowskiej wjazdów na parkingi oraz stację paliw;
zamknięcie ul. Ogrodowej od strony ul. Czechowskiej – wjazd zapewniony w obu kierunkach od ul.
Żołnierzy Niepodległej
nie będzie możliwy wjazd na parking pod pl. Teatralnym zarówno od strony ul. Grottgera, jak i ul.
Radziszewskiego.
Ponadto, służby mundurowe zabezpieczą skrzyżowania: Al. Racławickie – ul. Sowińskiego, ul.
Poniatowskiego – ul. Popiełuszki, ul. Lubomelska – ul. Czechowska oraz ul. Chmielna – ul. 3 Maja.
Dodatkowo, sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Radziwiłłowska – ul. 3 Maja oraz ul.
Krakowskie Przedmieście – ul. Kołłątaja będą pracować w trybie „żółty pulsujący”.
W dniach 29-30 lipca, na zamkniętych odcinkach ulic, w miejscach postojowych będzie obowiązywał
zakaz zatrzymywania się.
W czasie trwania głównego wyścigu oraz TdP Junior, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie skieruje
komunikację zbiorową na trasy alternatywne. Szczegóły dotyczące kursowania komunikacji miejskiej
znajdują się na stronie internetowej ZTM w Lublinieotwiera się w nowej karcie.

