
UPOZORNĚNÍ NA UZAVŘENÍ PARKOVIŠTĚ A SILNICE  

NA NÁM. SVOBODY (příjezd k bytovkám u parku) 

18. 9. 2020 

Vážení spoluobčané, 

dne 18. 9. 2020 od 8 do 13:00 hodin bude v prostorách nám. Svobody (na prostranství vedle fary- 

parkoviště, dětské hřiště) probíhat akce DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM 

V POHOŘELICÍCH. Jedná se o akci pro žáky základní školy Pohořelice, při které bude simulována dopravní 

nehoda a složky integrovaného záchranného systému budou předvádět zásah při této ukázkové nehodě 

(hasiči, policie, Český červený kříž BRNO, BESIP, apod.)  

Simulovaná dopravní nehoda se bude odehrávat na parkovišti vedle fary, a bude probíhat v době od 

8:15 hodin do cca 9:00 hodin. 

Upozorňujeme spoluobčany, že se jedná o SIMULACI nehody, tedy v žádném případě danou simulovanou 

dopravní nehodu neohlašujte na linky první pomoci (112,155 apod.) 

 Z technických důvodů bude uzavřeno parkoviště a ulice z nám. Svobody směrem k bytovkám u 

městského parku, a to od 7 hodin do cca 13:30 hodin. 

Příjezd k zadní bráně budovy ZŠ Lidická bude možný silnicí od Radnice a zdravotního střediska. 

Děkujeme za pochopení. 

Za realizační tým akce Ing. Hana Mlýnková
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