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Nehody? Město
odpovi kameřami
Hu§toPďe Tň úrazy na
silnicic}! které se krátce po
sobě staly v.HustoP€čich,
daly městu jasný impuls.
Potřebuieme kamery, za-
znělo od Řmniho ved€ni.
Hustopečšti pod dohl€dem

"velkěho bratra" doposud
neisou, ...z

ANETA BERANKOVA

stranst!'i
pŤed ob-
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vedle

buso-
vého

nádraží,

Nehody? Hustopečští odpoví kamerami 2.3.

Kde už hlídají
patň podle Potmě-

šilové pro-
Hustopeče - Tři rlrary na
silnicich, kt€íé se krátce po
sobě staly v Hustopečich,
daly městu ja§ný impuls,
Potřebuj€me kamery za,
měIo od tamního vedení,
Na rozdíl od Břeclavi či Mi-
kulova totiž HustopeČŠtl pod
dohledem "velkého 

blatra"
doPo§ud nej§ou. opozice
žádá o vypracováni pře
hledného Projektu.

o umístění kameŤového
§ystému uvafuií v Hustope-
čch již delši dobu. "Př€de-všlm kvůli posllení bezp€č-
nosti v centru města a v
kňtických lokalitách, jako
jsou pajkoviště či přechody,"
uvedla přIklady hustopečská
§taíostka Hana potměšilová,

Pnni tři plánované ka-
mery by měly pokrýt ná-
mě§ti, 

"To 
je prostot kte-

rým bychom uíčitě začali Je

. v Hustop€čích mají
prozatím i.n óň rrme-
ry, Keré hlídají tamní
dopíavní hňště
. Mě§to na ně získato
dotaci t5, tiíc torun z
,'lhomoravského kmie

tam několik kritických mi§l
napřiklad okoll veřejných
áchodů v dolnl ásti ná-
městi," zminila staíostka.

Reagovala tak na n€dávný
připad, kdy §e veřejné toa
lety staly cilem doděje.

"Poničil 
mincovnik a způ

sobil škodu zhruba dvacet
tisic korun. s tim, Ž€ si
z mincovniku odn€sl pouhé
dvě stovky, To Porovnáni
cen je šflené," kroutll hlavou
vedouci mě§tských ďužeb
lvan chíastina,

Mézj dálší kriti.ká mlsta

celkově
radni- ce počitá §
umístěnlm zhruba dvaa,
dvaceti kameí. 

"l€ 
to ná-

kladná záležitost, která bu-
de stát stovky ti§lc, takže
určitě nebudeme instalovat
všechna zařizeni najednou,"
podotkla.

opozični zastuPitel Liboí
sadílek z oDs však upozor,
nil, že i Přes postuPné poň
zování kam€r je potřeba
lyplacovat celistvý proj€kt.

"Je to dobrá investice, ale
chci vidět hotový píojekt,

kd€ budou uvedené i celko-
vé ná}laaly na provoz. Bylo
by dobré inspilovat se a in-
folmovat například v Miku,
lově či Břeclavi, kde už maií
zavedený fungující systém,"
reagoval sadil€k.

Někteři obyvat€lé zase
vyjádřiti obaly z pfiPadné
ztíáty soukromi. "Rád bych
věděl, jesťi klr:ti tomu bud€
třeba i veřejná diskuz€ s
obyvateli," ptal 5e Hustope-
čan Jan Potůček

staiostka se !,šak ohradi
]a, že kameíový s}stém není
o omezovárri obyvatel "Na,
opak, chráni jejich b€zpeč-
no§t a také majetek,' argu-
mentovala potměšilová.

zatImco v Hustopečích
bude kamero!ý s}§tém
zřejmě ještě předmětem
debat, napňlJad v Břeclavi
nad bezpečno§ti v ulicích
dohliží nyní už kolem třic€ti
kameř. A dalši přibudou.


