
Oprava stěny: pět milionů korun
v pohořelicích dělnici
mění materiál pro-
tihlukové stěny u D52.
ModeTnizace čeká i
bariéru u Hu§topeÓ.

M!s!AL!BÁ9AL

, /i'l

Pohořoltce, HustopeČ€ -
Spokojená je Alena Bilav-
člvková z pohořelic se zá§a-
hem, kterého se dočkala
pŤotihluková stěna lemujicí
ólnici D52. Dětnici vylep-
šujl vlastnosti stavby, j€ž
chránl obyvatele města od
hluku tisicú projíždějicíCh
aut, ,l§ou momenty, kdy
fouká vítr směrém od Ra-
kouska a z dálnice ie slyšet

hluk. le to celkem dost ne-
přljemné, V zimě to člověk
tolik nepozoruje, ale v létě
Už ie to horší Neivlce hluč-
né jsou motorky,' postěžo-
vala si Bilavčlková, která
bydlí u c€ntra Pohořelic,

Píovoz n€jvíce doléhá do
Dlouhé a Mlýnské ulice.
Právě v ieii(h bLzko§ti
oprawie ReditelsM si|ni( a
dálnic a§i čtyřsetmetro\ý
úsek bariéry. "stáň 

protihlu,
kové stěny je dvacet let a její
dřevěná výplň už byla na
hranici své avotnosti. práce
tam dokončllne pťvni týden
v květnu,' §dělil mluvči
Podniku Jan studecký.

stářosta Pohořelic Josef
svoboda věřl, že po r€kon-
stlukci §těna pohltí vice

hluku než nyní, ,Už nebude
s€ dřeveE ale z b€tonu, což
je Pevný metedál a moN by
tedy hluk Pohlcovat ťce,
Doufal jsem, že bude i vyšši.
než stávajicí, ale byl j§am
naneštěstl ubezpečený, že
ne," řekl svoboda.

Kromě výměny máteriálu
čekaji stěnu také dalš1
úpravr vybudování ťlniko-

výcb dv€ři včetně schodišť a
obnova ochíany ocelových
čá§tl před zíezivěnim. Ná-
klady j§ou asi pět milionú
koŤun bez daně.

v minulém roce zadalo
Ředitels§/i §ilnic a dálnic na
základě podnětu pohořelic-
kých ob},i,atel měř€nl hluku
v uliclch Brněnská. Dlouhá i
Mlýnskí Na všeó stano-
vištích však byla mlía hluku
v normé. ,Pokual 4ebude
překíočený limil. Reditelstvl
silnic a dálnia s tím Dic ne-
múže dělat, byt by to bylo
pro obyvate|e zajimavé,"
sdělil svoboda.

R vytoužené obměně
pTotihlukové §těĎy, kteíá
odděluje město od dáhi(e
D2, se schyluje €ké v Hus-

top€člch, silničáři v létě
prověň te.hnický stav
mostu pře9 silnici v Havllč-
kově ulici védouci ke kur-
děiovu. "Podle 

vFledku se
rozhoddeme, jakým zpúso,
bem bude projéktová př!
prava proťhluková stěny
pokíačovat," objasnil stu"
decký, odhad začátku prací
je v pTvnl polovině roku
2019, součéstl §€ stane de,
molice §távející bariéry
a výstavba nové.

Loni Hustop€čští po§lali
silničářúm Petici. Tamnl
střtra patlt k ítejstaíšín
protihlukovým zábranám
v ,eňi .v některýďiml§-
t€(h s€ dokonce nahýbá,'
uvedla dříve starostka Hana
potměšilová,


