
Kdo chce přijet na pouť do Staré Vody autem / více auty, tak :
● buď může jet po normálních státních cestách. to je smažší a někdy i rychlejší
● nebo musí žádat o povolení vjezdu a průjezdu do vojenského prostoru Libavá.

Normální státní cesty
Jedna možnost je : Olomouc - Šternberk - Moravský Beroun - Město Libavá - Stará Voda. Mapa zde.
Druhá možnost je : Odry - Budišov n. Budišovkou - Stará Voda. Mapa zde.

Cesta přes vojenský prostor
Žádost o povolení vjezdu do vojenského prostoru Libavá lze stáhnout z tohoto oficiálního odkazu.
Posílá organizátor poutě, proto mi vámi vyplněné žádosti posílejte na mail:
farnost.moravskyBeroun@gmail.com nejpozději v pondělí 19.7. (včetně pondělí)

Pro žádost je potřeba si rozmyslet :
- jakou cestou chcete přes voj. prostor jet - jsou dvě možnosti, viz dále
- který den a kterou hodinu budete projíždět vojenským prostorem.

Přes vojenský prostor vedou dvě cesty pro osobní auta. Je to :
● komunikace „Zelený kříž - Velká Střelná – Libavá“ - viz mapa této cesty
● komunikace „Mrsklesy – Libavá“ - viz mapa této cesty

Obě cesty jsou cca 18 km, ale nejsou obyčejnými státními cestami, proto je potřeba přizpůsobit rychlost
podmínkám.

Kdo jede na pouť v sobotu 24.7.2021, je vhodné počítat s časem průjezdu od cca 8:00 do cca 17:00 a tento
údaj také do žádosti pro vojáky uvést.
Kdo jede na pouť v neděli 25.7.2021, je vhodné počítat s časem průjezdu od cca 13:00 do cca 19:00 a tento
údaj také do žádosti pro vojáky uvést.

Takže např. kdo si zvolí průjezd po cestě „Zelený kříž - Velká Střelná – Libavá” a přijede v sobotu vyplni do
žádosti následující :

do kolonky : můžete vyplnit :

do prostoru: komunikace „Zelený kříž - Velká Střelná – Libavá”

za účelem: účasti na pouti ve Staré Vodě u Libavé

v době od: 8:00, 24.7.2021

v době do: 17:00, 24.7.2021

Viz zde příklad žádosti s vyplněnými časy průjezdu z roku 2020.
Do žádosti musíte ještě pochopitelně vyplnit jména lidí ve vašem autě a SPZ auta, nebo více aut.
To tedy posílejte na mail: farnost.moravskyBeroun@gmail.com nejpozději v pondělí 19.7. (včetně pondělí).
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