
Dopravu vylepší díky pokutám
Jedním z hlavnich té-
mat Posledního zase-
dání zastupiteIstva
v Hustopečích se stala
doprava. Řeč byla
o protihlukové stěně či
nové podobě dopŤavni
sifuace ve městě.

4!|ETA BERÁNKovÁ

Hultopeče Dillší Posun
DokDmant,!knDVéadlou
ho očekáváné protihlukové
stěně v Hustopečích jsou
hotové "Píisla nám zpráVa
od Ředltektvl n]nlC,] dálnlc,
ieště lento měsjc nás se-
známí se sLudii," potvídila
ná čtvítečnlm zasedáni za

stupit€lstva hustopečská
5tarostka Hana potměšilová
Není lo Však iediná novin-
k.1 Hustop€čšti plánuji in-
vestici do Projektu, který
má v budoucnu zlepšit do-
pravnl situaci,

protihlu}ová stěná u dál
Ďice D2 je ve měslě dlou
hodobým tématem. vedeni
radnice se snaží zajistit j€ji
modernizaci, Dosud posled-
ni kIok vpřed ocenil přc-
devčlřem i opozičnik z oDS
Libor sadilek, UpoZornil
Však na možné zádlhely.
.cením si do§avádní prá.e
tčth, kteří s| lyjednávání
zúčasLnili, Jc lo alc teprue
pívni íáze. DIuhá je, jak
stavba bude V}padat, Za
hodnč p€něz se múže po-
stavit nějaká hrůza, nebo se

to dá naopak postavjl levně
a elektivně. Ie potřeba situ,
aci ohlidat Bude to nároč
né." sdělil sadílek,

Dalšlm diskutovaným té-
matem zastupilelslvá byla
plánovaná inve§tice na !f
pI.1cováni nové dopInVnl
koncepce, takzvanóho ge,
nerelu dopíavy, Ten ukáže a
vyhodnotl problémy i po-
lieby obyvatel současnč
nabídn€ také řešeni

zastupiLel z kandidátky
Nezávislých MilosláV Patlo-
ká přednesl náVrh finanč
ního !ýboru, Projekt by
Podle něj moh]y pokrýt pe-
níz€ zlskané z pokut ry.h
lejedouclcb řidičů, které za,
chytil radar ,,Zisk z radaíů
je několik milionú korun,
ByIo by dobré čá5t použit
zpětně na z]epšenj doPravni
infrastřuktury, Tedy do na-
vrhovaného projektu, Na-
iednou je tady částka, kte-
rou isme dříve neměli a se
kteíou lze pracovat," nechal
se slyšet Patloka.

zároveň zminil, že je po-
třeba zaměřit se například
na velké nrnožstvi značek.
kteřé ve městě přibyly,
, Navrhova] bych, aby ve
městě ve vnitřnlch ulicích

platilo všude pravidlo pravé
ruky, ale je tady celá řada
iiných VěcI, kt€ré nemáme
koncepčně !yř€šené," řeki
za§tupitel.

Právě lyto nedostat}y by
pod]9 radního pro dopraw
Richardá Homoly z ANo měl
geneíel doprary \yřešiL
'Zdťoj na to t€d mám€,
Hlaýně chceme, aby tD mělo
řád a návaznosl Aby se to
každé čtyři roky neménilo a
nedělaly se investice nové.
cenerel to provždy ujednoti,
Ať už půjde o osvětlenl
chodnlků, o jednosměrky a
jejich Vliv na dalši ulice,
Proj€kt !,ychází zhťuba na
osm set lisíc korun bez Dpti
Je to tak dúležitý dokument,
že neni asi potř€ba diskuto
vat." uzavř€l Homola.


