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Pozor v průběhu soutěžních dní bude velmi pravd
se MČR koná (momentálně jednáme s úřady a č

Pro parkování osobních vozů bude uzavřena ulice Ot. Španiela za ú
změníme dočasně na parkovací plochu pro osobní automobily návšt

 

 

 

Autobusy 
Parkování autobusů u haly nebude možné, autobusy budou muset u haly sout
Korunních Hradbách. Zde je nutné dodržovat pravidla stanovené správcem parkovacího dvora.

Mapka s umístěním parkoviště a pokyny je na následující stran
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Parkování a umístění soutěže: 

žních dní bude velmi pravděpodobně provedena místní úprava dopravního řešení v okolí sportovní haly ASVAJ, kde 
řady a čekáme na vydání příslušných povolení). 

řena ulice Ot. Španiela za účelem zvětšení počtu míst pro parkování (
 na parkovací plochu pro osobní automobily návštěvníků). 

 u haly nebude možné, autobusy budou muset u haly soutěžící vysadit a přejet parkovat na ur
adbách. Zde je nutné dodržovat pravidla stanovené správcem parkovacího dvora. 

 a pokyny je na následující straně. 
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Parkování AUTOBUSY: 

nebude možné, autobusy budou muset u haly soutěžící vysadit a přejet parkovat na ur
Korunních Hradbách. Zde je nutné dodržovat pravidla stanovené správcem parkovacího dvora. 
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