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Mariánska púť 2010

Dopravný režim
V súvislosti s konaním Mariánskej púte v Levoči bude dňa 3.7. a 4.7.2010 zavedený osobitný
dopravný režim - čiastočná uzávierka štátnej cesty I/18. Tranzitná doprava bude odklonená na
križovatke so štátnou cestou II/536 Spišský Štvrtok, detto v Klčove. Do Levoče bude vjazd
povolený iba účastníkom Mariánskej púte.
V dňoch 3.7. - 4.7. 2010 bude zavedený osobitný dopravný režim na Sadovej ul., Ul.
športovcov a v historickom jadre mesta. Vjazd a parkovanie osobných motorových
vozidiel je povolené na všetkých miestnych komunikáciách v meste Levoča s
výnimkou Námestia Majstra Pavla, Košickej ulice, Sadovej ulice a Ulice športovcov.
Pre Rímskokatolícky farský úrad a účinkujúcich na benefičnom koncerte je vyhradené parkovisko
pri mestskom divadle a na Kláštorskej ulici. Vjazd na Mariánsku horu je povolený len na základe
povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom. Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru
pre príležitostný trh, ako aj zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené len
vozidlám označeným povolením pre služby a zásobovanie, ktoré vydáva Mestský úrad
Levoča, oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia , stavebného
úradu.
Počas platnosti osobitného dopravného režimu, t. j. 3.7. - 4.7.2010, bude v meste Levoča
zrušená mestská hromadná doprava, zrušená bude zastávka autobusov pri Poliklinike.
Dňa 2.7.2010 bude zavedený osobitný dopravný režim na Ulici športovcov a Sadovej ul.
Autobusy účastníkov svätých omší budú môcť parkovať na Kežmarskej ceste, osobné
motorové vozidlá na ostatných mestských komunikáciách.
Železničná doprava bude v dňoch Mariánskej púte premávať podľa platného cestovného
poriadku Železníc SR.
Ing. Karol Pisoň, MsÚ odd. IČ,ÚP a ŽP,SÚ.

Príležitostný trh počas Mariánskej púte v Levoči – oznam
Oznamujeme širokej verejnosti, že príležitostný trh počas Mariánskej púte 2010 v Levoči sa
bude konať v dňoch 3. a 4. júla 2010 na trhovom mieste Námestie Majstra Pavla, správca trhu
Mestský úrad Levoča, a na trhovom mieste Mariánska hora - správca trhu Rímskokatolícky farský
úrad. Z dôvodu rekonštrukcie zimného štadióna v tejto lokalite nebude trhové miesto zriadené.
Na iných ako vyznačených miestach je zakázané stavať stánky a predajné zariadenia.
Upozorňujeme občanov a návštevníkov mesta, aby v uvedené dni dodržiavali pokyny príslušníkov
Policajného zboru SR, mestskej polície, usporiadateľskej služby, nevstupovali do vyhradených
priestorov a dodržiavali dopravné značenie.
Ladislav Bušta, odd. CRaRM MsÚ Levoča

