Bieg Sylwestrowy oraz Noc Sylwestrowa
2017-12-27
Uprzejmie informujemy, że w związku z imprezą "Bieg Sylwestrowy", w dniu 31.12.2017 r.
(niedziela) w godzinach około 11:45 - 13:30 zostanie wyłączony ruch tramwajowy na ul.
Franciszkańskiej i Dominikańskiej. W tym czasie linie tramwajowe 1, 6, 8, 13, 18 i 20 będą
kierowane na trasy objazdowe:

linia 1 - od Salwatora do Filharmonii bez zmian, następnie ul. Podwale,
Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte do Poczty Głównej, gdzie linia wróci na stałą
trasę do Wzgórz Krzesławickich;
linia 6 - od Salwatora do Filharmonii bez zmian, następnie ul. Podwale,
Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte do przystanku "Św. Gertrudy", gdzie linia
wróci na stałą trasę do Kurdwanowa;
linie 8 i 13 - od Bronowic Małych i Bronowic do Teatru Bagatela bez zmian,
następnie ul. Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte do przystanku "Św. Gertrudy",
gdzie linie wrócą na stałe trasy do Borku Fałęckiego i Nowego Bieżanowa;
linia 18 - od Krowodrzy Górki do Starego Kleparza bez zmian, następnie ul. Basztową,
Westerplatte do przystanku "Św. Gertrudy", gdzie linia wróci na stałą trasę
do Czerwonych Maków P+R;
linia 20 - od Cichego Kącika do przystanku "Uniwersytet Jagielloński" bez zmian,
następnie ul. Podwale, Dunajewskiego, Basztową do Dworca Głównego, gdzie linia
wróci na stałą trasę do Małego Płaszowa.
Po więcej informacji w sprawie biegu zachęcamy na stronę www.zis.krakow.pl

Dodatkowo w dniu 31.12.2017 r. w związku z imprezą „Sylwester 2017”
odbywającą się na Rynku Głównym zostaną wprowadzone następujące zmiany w
organizacji ruchu drogowego:
na ul. Brackiej, ul. św. Jana (odcinek pomiędzy ul. św. Tomasza a Rynkiem
Głównym), ul. Wiślnej (odcinek pomiędzy Rynkiem Głównym a ul. Gołębią), ul.
Sławkowskiej (odcinek pomiędzy ul. św. Tomasza a Rynkiem Głównym), ul.
Szczepańskiej (odcinek pomiędzy Rynkiem Głównym a ul. Jagiellońską), ul. św.
Anny (odcinek pomiędzy ul. Jagiellońską a Rynkiem Głównym , ul. Szewskiej
(odcinek pomiędzy ul. Jagiellońską a Rynkiem Głównym), ul. Jagiellońskiej
(odcinek pomiędzy ul. Św. Anny a ul. Szczepańską) od godz. 10.00 będzie
obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów. W związku z tym, że ul. św.
Jana(odcinek pomiędzy ul. św. Tomasza a Rynkiem Głównym) oraz ul. Bracka
będą drogami ewakuacyjnymi na ww. ulicach będzie obowiązywał zakaz
zatrzymywania się pojazdów z tabl. T-24 informującą o usunięciu pojazdu na
koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia na odcinku drogi objętym
zakazem;

od ok. godz. 20.00 całkowicie zostaną wyłączone z ruchu (z wyjątkiem
dojść do posesji) drogi ewakuacyjne: ul. Bracka (odcinek od ul. Gołębiej do
Rynku) , ul. św. Jana (odcinek pomiędzy ul. św. Tomasza a Rynkiem
Głównym);
od ok. godz. 20.00 ul. Szewska (odcinek od Rynku Głównego do ul.
Jagiellońskiej), ul. Sławkowska (odcinek od Rynku Głównego do ul. św.
Tomasza), ul. Szczepańska (odcinek od Rynku Głównego do ul. Jagiellońskiej)
będą wyłącznie drogami wyjścia (kierunek od Rynku);
od dn. 31.XII.2017 r. do dnia 01.01.2018 r. do godz. 6.00 będzie wyłączony
postój dorożek na Rynku Głównym;
od ok. godz. 20.00 mogą zostać wprowadzone przez Policję dodatkowe
ograniczenia wjazdu w rejonie I Obwodnicy.
W związku z w/w imprezą oraz 14 biegiem sylwestrowym organizowanym w
godzinach 12.00 – 13.30 należy wykonać zaopatrzenia firm zlokalizowanych
wewnątrz obszaru ograniczonego I Obwodnicą oraz ul. Franciszkańską i Dominikańską
do godz. 10.00.
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