• Ako je riešená doprava v tesnej blízkosti Steel arény?
Z ulice Štúrova v úseku pred Steel arénou bude 2 hodiny pred a počas zápasov úplne
vylúčená individuálna doprava, ktorá bude dopravným značením presmerovaná na okolitú základnú komunikačnú sieť. V tomto úseku bude premávať iba mestská hromadná
doprava a kyvadlová doprava. Parkovanie na Štúrovej ulici nebude možné.
• Ako budú riešené obchádzkové trasy pre individuálnu dopravu?
Doprava bude presmerovaná na obchádzkové okolité komunikácie dopravným značením, rozhodujúce križovatky na obchádzkových trasách budú riadené dopravnou políciou.
• Ktoré záchytné parkoviská budú využité a ktoré budú mať najväčšiu kapacitu?
Ako záchytné parkoviská budú použité najmä parkoviská na Všešportovom areáli a voľné kapacity na parkoviskách obchodných centier Optima, Cassovia, Hornbach, Baumax a Kaufland situované v južnej časti mesta a ktoré sú vzdialené cca 2 km od Steel
arény. Na týchto parkoviskách bude organizátorská služba, ktorá bude usmerňovať vozidlá fanúšikov na určené a dohodnuté plochy.
• Je možný aj peší prístup zo záchytných parkovísk k Steel aréne?
Z niektorých záchytných parkovísk budú možné aj pešie prístupy k Steel aréne,
na parkoviskách budú vyznačené smery pre peší prístup s uvedením dĺžky a času
presunu k Steel aréne. Z ostatných záchytných parkovísk budú fanúšikovia navedení
na kyvadlovú dopravu.
• Kde budú parkovať domáci návštevníci?
Pre fanúšikov z Košíc budú slúžiť takisto ako aj pre ostatných iba záchytné parkoviská. Na Štúrovej ulici nebude možné parkovanie (tak ako to doteraz bolo pri zápasoch
a akciách na štadióne Steel aréna). Fanúšikov z Košíc vyzveme, aby na zápasy nechodili motorovými vozidlami, ale aby využívali mestskú hromadnú dopravu a najmä peší
prístup k Steel aréne.
• Aký vplyv bude mať presmerovanie dopravy na dopravu v meste?
Mesto má vybudovaný kapacitný vonkajší dopravný okruh okolo mesta, na ktorý bude
navigačno-informačným systémom usmernená doprava vozidiel v pokračovaní najmä
na záchytné parkoviská ale aj ostatná doprava počas uzavretia Štúrovej ulice pri Steel
aréne. Ďalšie smerovanie vozidiel bude rozptýlené v uzlových bodoch na kapacitné
komunikácie - Štefánikova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Kuzmányho, Tr. SNP, Alejová.
Na rozhodujúcich križovatkách bude doprava riadená príslušníkmi polície.
- Z ktorých smerov sa očakáva najväčší prílev fanúšikov?
Za hlavné smery príjazdu fanúšikov okrem vlakovej a autobusovej dopravy považujeme
smery od Prešova (Poľská rep.), Michaloviec (Ukrajina), Sene (Maďarská rep.), Slanca a Rožňavy. Príjazdu vozidiel z týchto smerov bude venovaná najväčšia pozornosť.
Zo smerov Prešov, Michalovce a Slanec a Seňa budú vozidlá navigačným systémom
navedené na vonkajší okruh s pokračovaním na záchytné parkoviská pri obchodných
centrách (OC) a na Všešportovom areáli v južnej časti mesta v počte cca 1500 parkovacích miest. Zo smeru od Rožňavy budú vozidlá navedené priamo na záchytné parkoviská pri OC.
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• Ktoré hlavné nástupy do Košíc sú uvažované?
Hlavný nástup návštevníkov do Košíc je z letiska Košice, železničnej stanice a autobusovej stanice a samozrejme pre motorové vozidlá z hlavných dopravných prístupov
do mesta.
• Ako je zabezpečená doprava z nástupných priestorov do mesta?
Z priestorov letiska je zabezpečená doprava autobusmi mestskej hromadnej dopravy
do mesta, zo železničnej a autobusovej stanice električkami a autobusmi mestskej hromadnej dopravy. Železničná a autobusová stanica má pešiu dostupnosť k Steel aréne
cez Fun village a centrum mesta, samozrejme bude možnosť cestovať aj posilnenou
električkovou mestskou hromadnou dopravou. Na letisku budú vytvorené parkovacie
plochy pre autobusy cestovných spoločností.
• Ako je zabezpečená doprava autobusových zájazdov na zápasy ?
Autobusové zájazdy budú dopravným značením zo všetkých hlavných dopravných
smerov navedené na záchytné parkoviská na Festivalovom námestí –Amfiteáter v počte
12 autobusov, na Hutníckej ulici –pri JUMBO centre (sú to existujúce lokality) v počte
8 autobusov a nové parkovisko pre autobusy bude na Južnej triede pri hoteli Obchodná
akadémia v počte 10 autobusov . Rezervné parkovisko má kapacitu 10 autobusov.
• Ako bude zabezpečená preprava fanúšikov zo záchytných parkovísk na zápasy
v Steel aréne ?
Zo záchytných parkovísk budú fanúšikovia nasmerovaní na zastávky autobusov a trolejbusov v tesnej blízkosti parkoviska priamo k Steel aréne, prípadne aj pešo, kde budú
dopravno-navigačným systémom nasmerovaní na kyvadlovú MHD k Steel aréne, ale aj
na pešie trasy.
• Bude mestská hromadná doprava kapacitne postačovať na prepravu fanúšikov?
Podľa potrieb bude MHD posilnená, pre tieto účely bude vytvorený dispečing DPMK
ktorý bude komunikovať s letiskom, železničnou stanicou, autobusovou stanicou a záchytnými parkoviskami a operatívne posilňovať jednotlivé úseky.
• Bude doprava prostriedkami MHD spoplatnená?
Nie, preprava účastníkov s platným lístkom na stretnutia na podujatia bude bezplatná.
• Kde bude výstupná a nástupná zastávka pri Steel aréne?
Zastávky električiek, autobusov a trolejbusov budú umiestnené priamo pri Steel aréne
cca 20 m od vchodu.
• Ako budú navedené vozidlá a autobusy na záchytné parkoviská ?
Pre navedenie autobusov na záchytné parkoviská bude slúžiť navigačno informačný
systém, ktorý tieto vozidlá navedie na záchytné parkoviská pre autobusy (ktorý bol už
v meste vytvorený už v predošlom období a bude čiastočne doplnený) a samostatné
záchytné parkoviská pre osobné motorové vozidlá.
• Ako bude zabezpečené využitie parkovacieho domu pri Steel aréne?
Parkovací dom bude fungovať v upravenom režime, najmä pre oficiálnych hostí, organizátorov a VIP hostí. Ďalšia kapacita bude uvoľnená pre návštevníkov so vstupenkami až
do plnej kapacity parkovacieho domu.
• Aký bude mať podujatie vplyv na obyvateľov bývajúcich v tesnej blízkosti Steel arény?
Steel aréna je umiestnená v blízkosti obytnej zóny na uliciach Žižkova a Jánošíkova.
Na týchto uliciach bude kontrolovaná zóna a vstup bude povolený iba tam bývajúcim
a firmám, ktoré majú na týchto uliciach sídlo. Tento režim bude kontrolovaný políciou
a organizátorskou službou na základe vydaných jednorázových kartiet.

