Dopravní omezení
V souvislosti s přípravou a průběhem festivalu Táborská setkání® 2018 budou ve dnech
11. až 16. 9. 2018 provedena nutná dopravní opatření. Žádáme proto všechny řidiče, aby v těchto dnech
věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení především v ulicích Starého Města Tábor, na Žižkově
náměstí, Tržním náměstí a náměstí Mikuláše z Husi, dále pak v ulicích Žižkova, Palackého, 9. května,
Budějovická, Erbenova, Smetanova a Jeronýmova, a to především z důvodů přípravy a průběhu
festivalu Táborská setkání.
Řidiči, kteří dopravního značení neuposlechnou, najdou své vozy na odstavném parkovišti. Informace
o odtažených vozech poskytne Městská policie 381 253 008 nebo 381 486 256.
Odtahy vozidel:
Odtahy vozidel z míst označených dopravním značením bude provádět Městská policie. Informace
o odtažených vozidlech získáte na tel: 381 253 008 nebo 381 486 256.
/Odtahová plocha – Tábor - Staré Horky – Krásná vyhlídka 303, firma Opava assistance/
Dopravní uzavírky
Žižkovo náměstí:
Jižní část náměstí od drogerie Teta čp. 13
úterý–neděle 11. 9. 2018 od 07.00 do 16. 9. 2018 do 24.00 hod. - nepřetržitě
Celé náměstí
pátek 14. 9. 2018 od 17.00 do 01.00 hod.
sobota 15. 9. 2018 od 08.00 do 01.00 hod.
neděle 16. 9. 2018 od 09.00 do 20.00 hod.
Tržní náměstí:
Celé náměstí
pátek–neděle 14. 9. 2018 od 14.00 do 16. 9. 2018 do 20.00 hod. - nepřetržitě
Náměstí Mikuláše z Husi:
Celé náměstí
sobota 15. 9. 2018 od 07.00 do 20.00 hod.
Křižíkovo náměstí:
pátek 14. 9. 2018 od 19.30 do 22.00 hod. - po dobu průchodu pochodňového průvodu
sobota 15. 9. 2018 od 11.30 do 15.00 hod. - po dobu průchodu kostýmovaného průvodu
Jordánská hráz:
V sobotu 15. 9. 2018 od 21.00 do 22.00 hodin bude z důvodu odpálení ohňostroje omezen průjezd po
jordánské hrázi směrem od Křižíkova náměstí k píseckému rozcestí. Věnujte v této době pozornost
dopravnímu značení a pokynům pořadatelů.

