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Nájezdy aut při slavnostech?
Pomůže kyvadlová doprava

Jak si poradit s náporem aut
. nová pa*ovlště: ňěsto
U§pěto § žádo§t' o atotaci na
žáchytné pglkovácí plochy
v€ Vzdálenostl do $o méřů
od vlákového nádražL
celkovou kapacitu měst§ké
odstavné plochy nově lozšlil
asi o ,2o Pařkovacích mÉt.
Plánované V,ýdaje l§ou pře§
ú mlllonů korun, z

akce, tak mus1 zajistit par
kovánl," uvedli někteřI na
diskuznlm fólu města,

lde hlavně o B8rčákové
slavnosti a slavnosti man-
dloni. ,,Turistů už bude Přa-
videlně mnoho, U mandlo-
ňoyých slavnosti je navic
problérr\ že je to jednoden-
ni akce, Mnohdy tak lidé

lozpočtu města půjdou na
zbUdování parkovišť necelé

. kyYl.lloYá dopřava:
v€déní mě§ta uvažuie při
kuLturních akcích o odklonu
.ut n. olo.! měs]a, do
c€ntla by pak tuřlsty
plsvděpodobně Voži16

zastaví, kde je napadne,
Měli jsme ňapy, kde bylo
vyznačené palkováni, ale
spou§ta z nich se prostě
nePodívá" řekla §taro§tka
mě§ta Hana potměšilová,

Do budoucna uvažuje
napřiklad o odklonu aut na
oktaj města k tamnim vět
ším firmám a zavedení ky-

vadlové dopra\,y do centra,
,Budeme hledat několik va-
riant, jak tiživé situaci pře-
dejit"' slibilá stáťostka,

Brzy se Hustopečštl Clo
čkaji také nových párkovišť.
,Jsme malé město, kteťé
není plizpůsobené takové-
mu náporu, Poňoci by
mohla chy§taná pařkoviště
u nádraží," uvedl Robelt
Novák, který má na starosti
krizové řízení města,

V Mikulově, který je !ry-
hlášený cil turistů, si napří-
klad při řešeni párkování
nethali !rypracovat studii z
centra doPřavniho yýzku,
mu, 

"Návštěvnici 
jsou doce-

la neukázněni, Aby nemu-
seli platit třicet korun, tŤi
kťát obiedou město i jed-
nosměrkami," sdělil už dřív
stařosta Ro§tjslav Koštial.

Množ§tví aut a pío-
blémy s paŤkovánim
pň slavnostech man-
dloní v Hu§topečíctl
na Břeclavsku pobou-
řily někteíé tamní
obyvatele. Město chce
situaci zlepšit.

ANETÁ BERÁNKOVÁ

HustoP€č€ - Vyhlášené ak-
ce jsou sice pěkná věc, tu
risté ale město doslova
ucpou auty. s tatovými vý-
hradami se otrřátili někteři
obyvatelé HustoPeči na
Břeclavsku na vedení města.

"Ulite byly plné, auta stála v
křižovatce i na trávě, pokud
chce město pořádat takové


