
Oprava stěny: za pět milionů korun
MIcHAt HRÁBÁ!

Pohořellae, Hú§toPeče -
Spokojená le Alena Bilav-
čívková z pohořelic se zása-
hem, kt€rého s€ dočkála
Protihluková stěna lemujicí
dálnici D52,

Děhíci lylepšuji vlast-
nosti stavby, jež chránl
obyvateie města od hluku
tisíců píojiždějicích aut,

"lsou 
momenty, kdy íouká

vítŤ směrem od Rakouska a
z dálnic€ je slyšet hiuk, 

'e 

to
celkem dost nepňjemné, v
zimě to člověk tolik nepo,
zoruje, ate v lété Už je to
horšl, Nejvice hluané jsou

motorky," postěžovala §i Bi-
lavčíková, kteřá bydlí u
centra pohořelic.

POHLTÍ ViCE HLUKU
Provoz nejvíCe do]éhá do
Dlouhé a Mlýnské ulice.
Pravě v jeiich bllzkosti
opravuje Reditelstvi silnia e
dálnic asi čtyřsetmetro!ý
úsek bariéry ,,stáň pro-
tihlukové stěny je dvacet let
e jeli dřevéná výplň už bylá
na hlanici 5vé životnosti,
Práce tam dokončime pŤvni
týden v květnu"'sdélil
mluvó podniku Jan stud€(-
kÝ'stárostá Pohoř€lic losef.

svobodá věři, že po rekon-
stíukci stěna pohlti vi€e
h|ul(u než nyní. "Už nebud€
se dřevem, ale z betonu, což
je pevný Ďateriát, a mohl
by tedy hluk pohicovát vice,
Doufat jsem, že bude i vyšší,
než sĚvajicí, ale byl jsem
naneštěstí ubezpečený, že
ne," řekl svoboda,

Kromě výměny materiálu
čekaji stěnu také další
úpravy: rrybudováni ílniko
vých dýeři včetně schodišť a
obnova ochrany oceloýých
aástí Dřed zrezivěnlm, Ná-
Uady'lsou asi p€t milionů
koíun bez dané
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Dotonč€nl ze stí. l

v minulém íoce zadalo
Ředit€lstvi silnic a dálnic na
základě podnétu pohořelic
kych obyvatel měřeni hIuku
v ulicich Bměnská, Dlouhá i
Mlýnská, Na všeó stano-
višti.h však bvla mlra hluku
V no!mě, -Polárd nebu(le
prekročený limit, Ředitelství
silnic a dálnic s tirn nic ne-
může dělat, bť by to bylo
pro obwatele zajimavé,'

sdětil svobodá, K \ytoužené
obměně protihlukové stěny,
která oddéIuje město od
dálnice D2, se schyluj€ také
v Hustopečith, silničáři v
létě Drovéii technický stav
mosiu pr€s sllni(i v Ěávlič-
koýě ulici vedoucí ke kuí-
dějovu, "Podle 

výsledku se
rozhodneme, iakym způso-
bem bUde projektová přl-
prěva protihlukové stěny
pokračovat," obiasni] stu-

decký, odhěd začátku Píaci
ie v prvnl Polovině íoku
2ol9. součiá§ti se stan€ de-
molice stávajicí bariéry a

' Loni Hustopečští poslali
§ilničáňlm Petici, Tamni
stěna Patň k neisteršim
protihlukovým ábranám
V zemt, ,V některých mis-
tech se dokonce nahýbá,"
uvedla dříve starostka Hana
potměšllová


