Povolení k výjezdu na Svatý Hostýn
Na poutní místo Svatý Hostýn je zákaz výjezdu motorových vozidel. Tento zákaz je z důvodu
malého parkovacího místa na vrcholu kopce.
Všechny vozidla mohou parkovat na posledním záchytném parkovišti u hřbitova v Bystřici pod
Hostýnem. Kapacita parkoviště je 300 míst pro osobní auta a 15 míst pro autobusy. Parkovné za
motocykly je 25 Kč, za osobní automobily 50 Kč a za autobusy 100 Kč.

Povolení pro osobní automobily:
Povolení pro osobní automobily vydává jednorázově Městská policie v Bystřici pod Hostýnem (na
zámku) do vyčerpání denního limitu. Povolenky se vydávají v době od 6.00 do 18.00 hodin a
nevrací se. Povolenky nelze rezervovat předem.





Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohou na Svatý Hostýn vyjet bez omezení.
Povolenky k výjezdu pro ubytované v ubytovacích zařízeních na Svatém Hostýně vydává
Matice svatohostýnská.
Pro svatební obřady a jejich hosty vydává povolení Duchovní správa na Svatém Hostýně.
Celoroční povolenky v barvě oranžové, modré a zelené vydává Obecní úřad na Chvalčově.

Povolení pro autobusovou dopravu (zájezdy):




Všední dny bez omezení a bez povolení.
Víkendy a svátky bez povolení od 1. 11. do 31. 3.
Víkendy a svátky s povolením od 1. 4. do 31. 10. Povolení vydává Matice svatohostýnská,
pověřena Městským úřadem v Bystřici pod Hostýnem odborem dopravy. Povolení se
vydává pouze na základě písemné žádosti. Výjezd je omezen pro 16 autobusů.

Parkování na Svatém Hostýně
Autobusy mohou parkovat pouze na parkovišti pod autobusovou točnou. Kapacita parkoviště je 8
autobusů. Při naplnění parkoviště je nutné odjed na parkoviště u hřbitova do Bystřice pod
Hostýnem. Parkoviště je placené. Cena parkovného je 200 Kč. Platí se službě nebo na recepci
poutního domu č. 3 po pravé straně baziliky.
Parkování o víkendu a svátcích od 1. 4. do 31. 10. je možné pouze na základě písemné žádosti na
Matici svatohostýnské.
Pokyny pro řidiče
 Výstup a nástup pro zájezdový autobus pouze na označených místech (dle časového
intervalu).
 Autobus nesmí parkovat na autobusové točně, smí ji pouze projet.
 Autobus s povolením parkovat k tomuto využije vyhrazené parkoviště pod točnou.
 Povolení je nepřenosné, musí být opatřeno RZ vozidla a platí pouze na vyznačený jeden
den.
 Povolení může kontrolovat a dopravu v místě výstupu a nástupu usměrňovat označená
dopravní služba Matice svatohostýnské.

Kontakty:
Matice svatohostýnská
Sv. Hostýn 115
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 381 693
573 381 694
e-mail: matice@hostyn.cz
www.hostyn.cz
Duchovní správa
Sv. Hostýn 107
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 308 161
e-mail: fara@hostyn.cz
www.hostyn.cz
Městská policie
Pod Platany 2
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 501 950
e-mail: mpolicie@mubph.cz
www.bystriceph.cz
Obec Chvalčov
Obřanská 145
768 72 Chvalčov
tel. 573 379 770
e-mail: obec@obec-chvalcov.cz
www.obec-chvalcov.cz
Městské informační centrum
Pod Platany 2
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. 573 501 901
e-mail: info@mubph.cz
www.bystriceph.cz

