
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ 

Ve dnech 31. 5 – 2. 6. 2019 se v centru města a přilehlých ulicích uskuteční závod historických 

motocyklů, automobilů a formulových vozů s názvem MĚLNICKÝ OKRUH 2019. Jedná se o sportovní 

akci, která navazuje na bohatou historii motoristického sportu v našem městě. Proto Vás touto cestou 

žádáme o shovívavost, trpělivost a ohleduplnost k účastníkům a návštěvníkům akce a o respektování 

doporučení pořadatelů. Věříme, že i vy oceňujete obrovskou práci pořadatelů s pořádáním akce, vítáte 

obnovenou tradici závodů na Mělníku a svým osobním přístupem tuto akci podpoříte. Pokud se 

chystáte vyjíždět z bydliště, naplánujte si prosím odjezd před uzavřením tratě. 

Parkoviště závodních strojů bude situováno na náměstí Míru, v ulici Husova a v ulici Palackého. 

Z důvodu tréninkových jízd i vlastního závodu budou pro běžný silniční provoz uzavřeny tyto 

komunikace: Nová, Tyršova, Legionářů, Plavební, Rybáře, most J. Straky, K Mostu, J. Seiferta, Náměstí 

Karla IV, Palackého, Husova. 

Tyto ulice budou uzavřeny od pátku 31.5.2019 od 12:00 hodin do neděle 2.6.2019 do 18:00 hodin. 

Prosíme tímto o přeparkování Vašich vozidel a odstranění nepotřebných věcí z blízkého okolí tratě. 

Náhradní parkování pro rezidenty bude vyhrazeno na parkoviště „Na svini“, zaparkovat Vaše vozidlo 

zde bude možné od pátku 31.5.2019 od 12:00 hodin do neděle 2.6.2019 do 18:00 hodin. Samozřejmě 

můžete využít parkovacích míst v okolních ulicích, které jsou vně uzavřené části města. 

 

Časový harmonogram: 

Pátek 31.5. 2019 
Příjezd účastníků závodu od 12:00 hodin, otevření servisního parkoviště a příprava tratě. Během celého 
odpoledne a večera bude značný pohyb pracovní techniky, montérů a osob pracujících na zabezpečení 
trati. Proto dbejte zvýšené opatrnosti. 
 
Sobota 1.6.2019 
od 8:00 hodin uzavření tratě, přechod bude možný po přechodových lávkách v ulicích Fügnerova a 
Kněžny Emmy na vyhrazených místech, viz mapa tratě. Konec závodu je naplánován do 22:00 hod. 
 
Neděle 2.6.2019 
od 8:00 hodin uzavření tratě, přechod bude možný po přechodových lávkách v ulicích Fügnerova a 
Kněžny Emmy na vyhrazených místech, viz mapa tratě. Konec závodu je naplánován na 18::00 hodinu. 
 
 
Celý motoristický víkend je doplněn programem pro širokou veřejnost a rodiče s dětmi.  
 

Ještě jednou Vám děkujeme za vstřícnost a ochotu a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pana 

Petra Chaloupku na tel.: 732 145 893 nebo pana Jana Krejčího tel.: 721 109 874. Podrobný časový 

harmonogram a další informace k závodu najdete na internetových stránkách. 

www.melnickyokruh.cz 


