PRAZNIK ČEŠENJ 2015

PROMETNA UREDITEV BRD
Dostop do prireditve, novosti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

!

Spoštovane Brike, spoštovani Brci!
Bliža se največji praznik naše občine - Praznik češenj. Tudi letošnji praznik organizira podjetje Jabka d.o.o., zato
večjih sprememb prometne ureditve glede na lansko izvedbo ne bo.
Največji obisk pričakujemo v soboto 13.6. in nedeljo 14.6. Sobotna zapora se bo po Briški poroki nadaljevala tudi v
času večernega koncerta, saj se bo tudi letos zgodil na trgu 25. maja, pred občino. Tako bo zapora v soboto trajala od
14.00 do 05.00 naslednje jutro. Tudi nedeljska zapora bo v primerjavi z lansko ostala enaka, in sicer bo trajala od
10.00 do 24.00.
V času sobotne zapore bo do Mercatorja na Dobrovem onemogočen dostop z avtomobilom. Ure in lokacije zapor si
oglejte tudi vsi, ki nameravate ob cesti prodajati češnje ali druge pridelke, da vas zapora ne bo ''odrezala'' in si
tako lahko pravočasno poiščete ustrezno lokacijo za prodajo.

!

Zapore cest v SOBOTO 13.6.2015, od 14.00 do 05.00 in v NEDELJO 14.6.2014, od 10.00 do 24.00:
* Drnovk, v smeri proti Dobrovemu (možnost koriščenja parkirnih mest do kleti)
* Fojana, v smeri proti Medani (enosmerna cesta razen za Brice) - velja samo za nedeljo
* Vedrijan (v smeri iz Gonjač dovoljeno le za vaščane Vedrijana)
* Vipolže, zapora "Pri Rošu" (koriščenje parkirnih mest do Dobrovega, nato se promet preusmeri čez Medano proti
Gradu Dobrovo
* Križišče Šmartno - Kozana, zapora v smeri Dobrovo, (možnost koriščenja parkirnih mest od Dobrovega proti Biljani)
* Smer Medana-Dobrovo, zapora na križišču za Fojano, v smeri za Dobrovo (možnost koriščenja parkirnih mest
do zadnjega voza povorke)

!

V nedeljo bo mimo zapor omogočen prehod za vse tiste, ki boste na Prazniku češenj potrebovali dostop do prireditve,
ker tam opravljate vašo dejavnost (na primer za transport češenj do prireditve) do 13.00. V soboto v času zapore
vožnja skozi Dobrovo ne bo mogoča. Pripravili smo vam posebne dovolilnice, ki jih boste morali pokazati
rediteljem na zaporah. Za pridobitev le-teh pišite na e-mail naslov peter.marinic@hotmail.com do 6. 6. 2015!

!

Zapore, mimo katerih boste lahko peljali le z dovolilnicami za dostavo (nedelja do 13.00):
* Vse zgoraj naštete zapore
* Smer Vipolže - Dobrovo - zapora pod gasilskim domom
* Smer Medana - Dobrovo - zapora pri Gradu Dobrovo
* Smer Biljana - Dobrovo - zapora pri slaščičarni Princeska
* Smer Drnovk - Dobrovo - zapora nad Vinsko kletjo (pri velikem ovinku)
Obiskovalcem seveda ne moremo zagotoviti parkirnega mesta tik ob prireditvi, zato bo v nedeljo 14.6.2015 po
ravnini na cesti Vipolže - Dobrovo (od 10.00 do 23.00) in na relaciji Bencinski Servis Petrol (Štaloni) - Dobrovo (od
15.00 do 20.00) vozil brezplačen minibus, ki vas bo pripeljal do prizorišča in nazaj.

!

Prebivalce Dobrovega pozivamo, da svoja vozila parkirajo na mestih zunaj centra (pod gasilski dom, Princeskavrtec, klet, grad), saj med prireditvijo vožnja skozi Dobrovo ne bo mogoča.
Vsem Brikam in Bricem (še posebej prebivalcem Dobrovega in krajev okrog parkirišč in prizorišč) se
zahvaljujemo za potrpljenje v času prireditve - obenem vam želimo obilo užitkov na Prazniku češenj in čim več
uspehov pri vaših dejavnostih!
V primeru kakršnih koli prošenj, nejasnosti ali vprašanj glede prometne ureditve nas lahko pokličete na
telefonsko številko 051 310 413. Na isti številki lahko dobite tudi informacije o prostih REDITELJSKIH
MESTIH. Stremimo k temu, da bi bili reditelji domačini, ki lahko edini zagotovijo obiskovalcem pravilne
lokacijske informacije. Vabljeni k sodelovanju!
Peter Marinič,
Odgovoren za prometno ureditev Občine Brda v času Praznika češenj 2015

