
! POSLEDNÍ VSTUPENKY V PRODEJI !

INFORMACE KE KONCERTUDOPRAVNÍ OMEZENÍ

V zájmu zabezpečení parkovacích míst v místě bydliště pro ob-
čany Prahy 11 a Šeberova budou v den koncertu následující ulice 
označeny značkou ZÁKAZ VJEZDU, kromě rezidentů. Rezident 
musí dokladem prokázat své bydliště nebo podnikání v omezené 
oblasti. Toto omezení bude platit od 9.00 hod. do 24.00 hod. 

Seznam ulic:
Zdiměřická, Chomutovická, Křejpského, Bartůňkova, V Benátkách, 
K Remízku, Komárkova, Hrdličkova, Kloknerova, Augustinova, 
Dědinova, Jarníkova, Láskova, V parku, Šustova, K Hrnčířům 
a V Ladech

9 - 24

12 - 24

Provoz motorových vozidel v ulicích ROZTYLSKÁ (od metra 
Chodov) a CHILSKÁ (od metra Opatov) bude v den koncertu 
v době od 12 – 24 hod. sveden ze 4 do 2 jízdních pruhů.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA11.CZ

ZÁKAZY



NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Dotaz: Jaká je přesná lokalita místa konání koncertu zpěvačky Madonny? 
Odpověď:  Jde o otevřený areál vymezený dálnicí D1 a ulicemi Chilská, Na Jelenách a Roztylská. 
D: Jak velký hluk koncert způsobí?
O: Každý obdobný koncert je spojen s hlukem, avšak organizátoři koncertu stejně jako zástupci  
 umělkyně (Madonny) nasměrovali hudební produkci ven z města přibližně v úhlu 45 stupňů 
 k dálnici D1 proto, aby hudba a s ní spojený „hluk“ co možná nejméně narušily běžný život  
 občanů v dosahu areálu.
D: Dojde k narušení dopravy a případně kterých ulic, kdy a jak se to bude týkat?
O: Není nijak plánováno faktické narušení dopravy, ale dojde v zájmu obyvatel MČ Praha 11  
 k částečnému omezení vjezdu a parkování v ulicích vyjmenovaných v příloze a to pouze v  
 den konání koncertu tedy ve čtvrtek 13. srpna 2009 a to v době od 9 do 24 hodin – tato omezení  
 se budou týkat výhradně osobní dopravy a netýkají se tzv „rezidentů“ (lidí bydlících 
 v uvedených ulicích). V době od 12 do 24 hodin ve stejný den dojde ke svedení provozu 
 motorových vozidel v části ulice Chilská a v části ulice Roztylská ze 4 pruhů do 2 pruhů, 
 v zájmu minimálního narušení běžného silničního provozu všedního dne.
D: Jak bude zajištěn vjezd rezidentů včetně návštěv a dalších návštěvníků do ulic s omezením vjezdu?
O: Za asistence pracovníků pořadatele, Dopravní policie a Městské policie bude kontrolován vjezd  
 osobních vozidel. Motorizované „návštěvy“ doporučujeme přesunout na jiný den.
D: Jak se nejlépe dostanou návštěvníci na místo konání koncertu ?
O: Návštěvníkům koncertu doporučujeme využít MHD - metro trasa "C" . Vstupenka na akci  
 platí zároveň jako celodenní jízdenka na MHD.
D: V kolik hodin předpokládáte začátek a ukončení akce včetně otevření a uzavření areálu?
O: Areál bude zpřístupněn návštěvníkům předběžně v 16:30 hod. Koncert začne v 19 hod. 
 a předpokládaný konec je ve 22 hod. Po odchodu návštěvníků z areálu bude tento prostor 
 pro  „veřejnost“ uzavřen.
D: Kolik očekáváte návštěvníků?
O: Kvalifi kovaný odhad počtu návštěvníků koncertu se pohybuje v rozmezí 35 až 45 tisíc.
D: Bude nějakým způsobem posílena či omezena doprava MHD v místě konání akce?
O: Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy bude zejména posílen provoz metra tak, 
 aby všichni návštěvníci koncertu mohli pohodlně přijet i odjet.
D: Jak bude zajištěna dopravní obslužnost okolí místa konání akce z hlediska podnikajících osob?
O: Jak jsme již uvedli výše, s výjimkou osobní dopravy nebude prakticky nijak omezena.
D: Počítáte s nějakým omezením přístupu a pohybu obyvatel?
O: Ne.
D: Kdo koncert pořádá, kdo na něm vystoupí a jaký bude doprovodný program?
O: Koncert pořádá agentura Live Nation Czech Republic s.r.o. V rámci koncertu vystoupí nejprve  
 DJ Paul Oakenfold a poté jako hlavní hvězda večera zpěvačka Madonna.
D: Očekáváte u části návštěvníků možnost stanování či zdržování mimo areál koncertu?
O: Ne – toto publikum není "stanovacího" typu.
D: Kdo bude zajišťovat bezpečnost akce, zdravotní zajištění, požární zajištění, průjezd vozidel IZS 
 (integrovaného záchranného systému – hasiči, sanitky, policie atp.)?
O: Na řádný a bezproblémový průběh akce budou dohlížet pracovníci ostrahy, pořadatelé, organizační  
 dobrovolníci, lékaři, zdravotní záchranáři, zdravotníci, hasiči, dopravní a pořádkoví policisté,  
 strážníci Městké policie, kriminální služba Policie ČR, pracovníci úklidu a mnoho dalších 
 odborných pracovníků a složek.
D: Jak bude zabezpečen úklid místa konání koncertu a jeho bezprostředního okolí?
O: Bezprostředně po skončení koncertu zahájí úklid uvedených prostor pracovníci úklidových fi rem.

PLÁNEK AREÁLU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
vstupenky STÁNÍ (995 Kč) - přístup od metra OPATOV

vstupenky OSTATNÍ (1.495 Kč, 2.995 Kč, 7.995 Kč) - přístup od metra CHODOV


