SLAVNOSTI
SVOBODY
PLZEŇ

OSVOBOZENÍ AMERICKOU ARMÁDOU

Dopravní a bezpečnostní opatření

náměstí Republiky

6. 5. 00.00–8. 5. 20.00

zákaz parkování (západní a východní strana náměstí - dlouhé komunikace), na jižní straně
(u veřejných WC) platí zákaz parkování od pátku 6. 5. od 12.00 do neděle 8. 5. do 20.00

6. 5. 00.00–8. 5 20.00

zákaz parkování na parkovišti před radnicí

6. 5. 18.00–23.00
7. 5. 12.00–23.00
8. 5. 9.00–20.00

úplná uzavírka náměstí (mimo MHD)

7. 5. 17.00–23.00

přerušen provoz autobusových linek 20, 33 a 40

v těchto dnech a hodinách budou zcela uzavřeny příjezdy na náměstí Republiky ulicemi
Prešovská, Františkánská, Dřevěná, Pražská a Dominikánská

omezení provozu MHD
8. 5.

10.10–13.00 přerušen provoz tramvajových linek 1 a 2
11.00–14.00 přerušen provoz autobusových linek 20, 33 a 40

Dřevěná ul.

5. 5. 00.00–8. 5. 20.00

zákaz parkování

6. 5. 00.00–8. 5. 20.00

úplná uzavírka
uzavírky

Vzpomínkový akt
„Díky, Ameriko!“
pátek 6. 5.

14.00–19.00

zákaz vjezdu do ulice V šipce

14.00–19.00

částečná uzavírka Klatovské třídy – pravý jízdní pruh ve směru do centra v úseku ulic
Havlíčkova–Americká

15.00–19.00

uzavření Americké ul. v úseku Klatovská tř. – Jungmannova ul. pro veškerou dopravu,
vč. MHD

00.00–19.00

zákaz parkování
zákaz parkování v ulici V Šipce a v Americké ul. v úseku ulic V Šipce–Škroupova

5. 5. 12.00–6. 5. 24.00

přeložení zastávky MHD
zastávka autobusů a trolejbusů U Práce ve směru k vlakovému nádraží přeložena
pod křižovatku ulic Škroupova x Americká

8.50–13.00

obousměrná uzavírka Klatovské tř. vč. výjezdů z bočních ulic v úseku U Trati–Rondel
obousměrná uzavírka Klatovské tř. vč. výjezdů z bočních ulic v úseku Majerova–U Trati
Poslední tramvaje projíždějí v 10.10 (čas průjezdu sady Pětatřicátníků).

Klatovská třída,
Convoy of Liberty
neděle 8. 5.

10.00–13.00

Omezení se týká trolejbusových linek 11, 12, 15, 16, 17, autobusových linek 20, 27, 28, 34,
35, 41 a 57 a tramvajové linky č. 4 ze směru Bory. V opačném směru bude zřízena náhradní
autobusová doprava, konečná zastávka Rondel.
Tramvajová linka č. 1 bude ve směru z Bolevce nahrazena autobusovou dopravou, pojede
do konečné stanice Rondel. Ve směru ze Slovan bude konečná stanice Anglické nábřeží.
Tramvajová linka č. 2 bude mít konečné stanice Anglické nábřeží, ve směru ze Skvrňan
pak Palackého náměstí.

do 11.00

jsou ponechány průchody pro pěší – přechod U Práce, přechod v sadech Pětatřicátníků
(u Synagogy)

od 8.00 do odjetí konvoje

uzavření Sukovy ul. do odjetí konvoje, příjezd k Area Bory Boettingerovou ul.

9.00–cca 13.00

omezený provoz v příjezdových komunikacích na Klatovskou třídu

Doporučujeme návštěvníkům, aby v maximální možné míře omezili příjezd osobním vozem do centra města a využívali
linky MHD.
Vzhledem k omezení parkování v historickém jádru doporučujeme využít parkovací domy Rychtářka a u OC Plzeň Plaza
a spodní parkoviště DEPO2015.
Všechna dopravní opatření najdete na www.slavnostisvobody.cz.
Více informací o změnách provozu MHD se dozvíte na www.pmdp.cz.

www.slavnostisvobody.cz
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Legenda
1

náměstí Republiky

2

Patton Memorial Pilsen
(KD Peklo, Pobřežní ulice)

3

park U Ježíška

4

Šafaříkovy
a Křižíkovy sady, Proluka

5

památník Díky, Ameriko!
(Americká ul.)

6

Husova ul. – Památník
16. obrněné divize
a Památník čs. vojákům
bojujícím na západní
frontě

7

Chodské náměstí –
Památník 2. pěší divize

8

náměstí Míru –
Památník bojovníků
a obětí světových válek,
Památník padlých
členů Západočeského
aeroklubu ve 2. světové
válce a Památník padlých
Plzeňanů v květnovém
povstání 1945

9

Sukova ul. – seřadiště
Convoy of Liberty
Stezka Thank you, boys!
stanoviště 2, 3, 4
trasa Convoy of Liberty

9
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