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Uzavírky b ěhem Letního lounského vábení 
 
 

Mírové náměstí (od ulice Beneše z Loun po budovu Městské knihovny) 

od 10.08.2017 – 14:00 hod. do 13.08.2017 – 12:00 ho d. – uzavírka z důvodu stavby pódia 

na komunikaci před knihovnou 

Mírové náměstí, vč. parkoviště: od 11.08.2017 – 06:00 hod. do 13.08.2017 – 12:00 ho d. 

Úsek kolem sochy Jana Husa (vjezd ul. Beneše z Loun , výjezd ul. Pivovarská) bude 

uzavřen pouze po dobu konání kulturního programu, tj. 11 .08.2017 od 16:30 do 24:00 

hod. a 12.08.2017 od 14:00 do 24:00 hod. – uzavírka z důvodu konání hudebního 

programu – hlavní scéna LLV 

Hilbertova ulice (od ulice Bezejmenná po Mírové náměstí):                  

11.08.2017, od 06:00 hod. do 13.08.2017 - 12:00 hod . – úplná uzavírka z důvodu 

parkování vozidel (s parkovací kartou) aktivních účastníků LLV 

most Veslařů - přes řeku Ohře:                                       

11.08.2017, od 20:30 hod. do 22:30 hod.  – úplná uzavírka z důvodu programu na řece – 

„Oslava řeky Ohře“ 

Žižkova ulice a most Veslařů - přes řeku Ohře:                                       

12.08.2017, od 21:00 hod. do 22:30 hod.  – úplná uzavírka z důvodu odpalování ohňostroje  

Pobřežní ulice:                                       

12.08.2017, od 12:00 hod. do 23:00 hod.  – úplná uzavírka z důvodu přípravy a likvidace 

ohňostroje 

Rybalkova ulice (od křižovatky s ulicí Horova): 

11.08.2017, od 07:00 hod do 12.08.2017 24:00 hod.  – úplná uzavírka z důvodu 

provozování atrakce – Slide (mokrá skluzavka) 

Horova ulice (směrem k ulici Rybalkova): 

11.08.2017, od 07:00 hod do 12.08.2017 24:00 hod.  – úplná uzavírka z důvodu 

provozování atrakce – Slide (mokrá skluzavka) 

 

Zákaz parkování b ěhem Letního lounského vábení 
 

Parkoviště v Pobřežní ulici: 

12.08.2017, od 12:00 hod. do 23:00 hod. – zákaz parkování v celém prostoru z důvodu 

přípravy a odpalování ohňostroje 

Mírové náměstí:  

11.08.2017, od 06:00 hod. do 13.08.2017 do 12:00 ho d. – zákaz parkování v celém 

prostoru Mírového náměstí z důvodu konání hudebního programu LLV a stánkového prodeje 

na této akci 

 

Po dobu uzavírek bude odklon ěna autobusová doprava, viz zastávky autobusové dopr avy! 


