Doprava Dny lidí dobré vůle Velehrad 2017
Úprava dopravy platí od 12:00 úterý 4. července do 17:00 středy 5. července
Jediným příjezdem do Velehradu, Modré a Salaše bude příjezd od Starého Města. Příjezdy od Tupes a Bunče
budou pro běžnou dopravu uzavřeny. Vjezd bude kontrolován ve Starém Městě, ulici Velehradské u školního
statku.
Řidičům s trvalým pobytem Velehrad, Modrá, Salaš je vjezd po předložení občanského průkazu povolen.
Povolení k vjezdu mají řidiči s povolením vydaným pořadatelskou agenturou Petarda Production a obecními
úřady Velehrad, Modrá, Salaš, stejně jako zájezdové autobusy.
Začátek dopravního omezení je od 12 hodin 4. července, aby byl umožněn bezkolizní provoz na hlavní
křižovatce ve Velehradě, kde se již budou pohybovat návštěvníci, stejně jako stánkaři.
Obec Velehrad - v ulicích Hradišťská a U Lípy – větší bezpečí pro chodce. Do těchto ulic budou moci vjet
pouze zájezdové autobusy a vozidla s povolením vydaným Petarda Production. Osobní doprava (řidiči
s trvalým pobytem ve Velehradě a Salaš a řidiči s povolením vydaným obcemi) bude odkláněna přes ulici
Zahradní. Odklonění průjezdu omezí kolizní situace, k nimž docházelo, když se osobní auta snažila projíždět
davy pěších poutníků. Zajistí se tak bezpečnější pohyb chodcům a projíždějící řidiči budou moci jednodušeji
projet přes ulici Zahradní. Nově schválená regulace dopravy vyžaduje od majitelů motorových vozidel
s trvalým pobytem v ulici Zahradní, stejně jako od majitelů osobních aut, kteří přijedou do domů v ulici
Zahradní na návštěvu, aby důsledně dodržovali obecně platný zákaz parkování vozidel na ulici. Na provoz
v ulici Zahradní budou dohlížet jak pořadatelé, tak policejní hlídky.
Provizorní parkoviště pro návštěvníky v ulici Tovární ve Starém Městě bude fungovat nepřetržitě, tedy i přes
noc ze 4. na 5. července. Návštěvníci, kteří by chtěli ve Velehradě nocovat například ve stanovém městečku,
mohou své auto nechat zaparkované právě zde. Pro všechny tak odpadne problém s auty, která bránila
zprůjezdnění této ulice po oficiálním ukončení parkování.

