
Řiaiei, zaplať. Ulice jsou přeplněné
Města na Břeclavsku
řeší problémy 5 par-
kovánim. zatímco
Břeclav čekaji dlobné
změny, Hustopeče
a Mikulov se chystají
k íazantnějším kro-
kům. Nyni plánuji,

LUKÁš MNÉK

Břecl.v3ko Hádkd me/l
dvěma řidiči se v závčru
týdne sLrhla v centru 8řec
lavi Dúvodcn bylo parko
vánl, kdy jeden lyháněl
druhóho z míst, kdc jsou
garáž€ a kdc mohou 9tát
s auty pouzc jejich ma]ite]ť

"Příště 
volám policajly,"

Znělo mimo jiné, Nejde
o J€diný Piipad, Lidó přijlž
dějící do okresnlho města,
mnohdy bloudi ulicemi
a hl€daji prostor, kde mo
hou auta zdama ponechat.
Jednlm ž dúvodů jsou části
!Yhrazené pouZe domácím
obyvatelúm, již 5i za palko,
váni před domem plalí
stovky korun ročně.

Podobný ,ežim ie ve hie
i v Mikulovó a dalších měs-
tech Musi NaPříklnd j€n V
llustopeaích .] b]izkých ob
cich sloupl poČet ra8j§tro-
Vaný(h aul la osn lct o dc-
sci n pL11 tl§ice 'Náhlý ná
rúst zJčíná působit pío-
bIénly Po Vzorech iiných,
prť(ll'Všim věršich měst
jsml se to lozhodli řešit
§ysLamově"' uvedl husto

p€čský radni pro dopravu
Richard ]]omolir,

Vc městě mandloDi a vina
si nc(haji vypracovni sou
hlnný 5líatcgický doku-
ment, podle něhož bude
Ved€ni radnic€ PosLupovat
Hoto!.ý má být v roce 20l8,

LZE CHODIT PřŠKY
K dřivějšimu datu se na
změny chystají v Mjkulově,
kde už maií k dispozi(i stu
dii z centra dopravního vý
z}unlu. Především kvúli
mnoha luristúm, kvůli nimž
Vznik.rjí dopraVni komp]i
kacc, je pravděPodobné z.r
ved(nl zOn podobny.h těm
v BrcL|áVi -Párkovlni Ie vtc
nad kteřou nynj inienzivnó
přenrýšlime, Výslcdky studic
nás k rezidantním rónám

tak úplně nevedou Nicmé-
ně se stá]e Vlce ukazuje. žc
tulisté jsou docela neuká].,
něni, Aby nemuseli plalit
třicet korun, třiklát objedou
město jednosměrkami a
snaží se rúzně procpa!"'
5dě]i] 5tarosta Mikulova
Rostisldv Koštial,

Novinkami s€ stanou
placené zóny, v plán€ch
jsou rovněž Větši od§tavná
parkovištč Nikoliv masově,
přesto k picdstavitelům
městd sližnoslj obyvatel ná
parkováni doléhají. Třeba i
kvúlizablokoVaným
vjPZdům, Vedenl ladnice se
snnží Vytlrčit auta přede
všlnt z historického centra
,.BcZ záchytných pdIkovišt a
uvédoměni, že pět set met,
rů lze dojit pěšky, to ale

nepújd€," je př€svódčený
Koštial,

To Břeclnv čekají přišli
rok jen mirně změny. Plně
zpoplalněnymi Dlicemi s€
stJnou šillngrová ,r žerotl
novd. Bř€clavšti se pro to
rozhod]i kvů]i dostavbě
parkovišlě u blízké pošty.
,,Dříve bylo v ulicích možné
stát asj púl hodinu zdarma,
s novým parkovišlěm už Lo
nenÍ třeba," poznnmenal
mís!ostarosta 8řeclavi svn-
top]uk Pětek,

stejně jako v Mikulově
i v Břeclavi vzniknjl spory o
uliclch pŤePlněných auty
parkujiclch zdarmd, Nespo-
kojení jsou předevšim oby-
vate]é tamních domů,

Di§kutult€ na
w$'!ť.brealawkydenlk,Cz


