
Radary hlídají
piráty, pokuty platí
nové přechody
Nčkterá rně§ta it.] jih.,
Moravy boiuii proli
nr&káznónýí řidičúrn
l?dnry. P€řiíe ? p$ari
pomahaii filé§t§kyu!
pOkl.dnánr.

MICHAL HRABAL

okraji Hustopeči, kam se íadar
ruzně stěhuje, Pod]e Porměši
lové tam šoféři Výrazně zpo
malili, pŤípadů překračováni
povolené padesátikilometrové
rychlosti ubylo.

Statistiky jeji slova potvrzují,
od sípna do konce roht 2015 to
bylo v pnrměru 125 překročeni
rychlosti na den, za celý minutý
íok už jen devětasedmd€sát
a letos do čtvrtého října osma
pade§át, což je v porovnáni
s počátkem o vic než polovinu
méně,

KONEC ŠÍLENSTVÍ
od pátku byl ve zkušebním
provozu tdké radař v ulici Na
valtické v Břeclavi. Naostro ho
strážníci spustili v út€rý, opo-
ziční břeclavský zastupitel Lu
boš Krátký považrtj€ radar jen
za Výdělečnou Věc- ,,Vhodnější
jsou stavebni řešeni, aby řidiči
dopř€du Vědě]i o přechodech
a nutilo je to pňbrzdit"' mysli si
Krátký.

Naopak podle břeclavského
starosty Pavla Dominika září

zeni řidiče \,y-
chovává- ,,Při
namátkových
měř€nich ne-
bylo výjim€čné,
že řidiči Nd val
tické jezdili
rychlosti přes sto kilometJů za
hodinu, což je šilenslví"' reago,
Vdl Dominik, Vedeni města po-
čítá s řočním přijmem z radaru
V milionech koťun Na co pů-
jdou, zatím radnice n€rozhodla,

Podle kraj§kého koordinátora
organizáce Besip spadajici pod
minjst€rstvo doprd!ry Pavld
člzká majl ladary smysl,.,Řidici
jsou n€poučitelni, igňorují
předpisy, Dokud budou radary
lydělávat, je jasné, že to bez
nich n€půjde, Když fidič Ví, že
radar v místě je a sundá nohu
z pl}.nu, sniži rych]ost asi o pět
kilometni v hodině. To už vý-
rdzné mlÍni následky n€hod."
upozorni] cuek

Naopak řidiči zařizeni rádi
n€maji, ,,Doufám, ž€ bud€ radař
nastavený na jedenapadesát
kilometni V hodině, aby zase

mlllonŮ koíun získata díky
radaru na pokutách od
srpna 2015 do Června 2017
radnice Hustopečí na Břec-
tav§ku. cena radaru je zhru-
ba 2,5 milionu korun. i

mohli strážnici víc obtěžovat
lidi," uv€d] Libor Kruza, který
břeclavskou uli.í Na Valtické
často proiiždl.

Každou §tředu vycházi v Břeclavskóm deníku Rovno§tlotky prvňáčtů

Břé.lávško Přessedmádva.et
milionů korun, Taková suma 7a
pokuty od srpna 2015 do ]etoš
ního června vylepši]a řozpočet
Hustopečí, Radnice, která hos
podaři se 158 Driliony, pledpo-
kládá, že do konce roku jich
díky radaru přibude ještč šest,

Podle huslopečské 5lárostky
Hany Potměšilové město tyto
přijmy investuje do bezpečnosti
dopíavy- .Platime za ně znače
ni, př€chody, Nedávno zde
dělni.i postavili no\/ý owětlený
př€chod, chystáme nové bez
pečné palkování u školy"' !Y
jm€novala starostka,

Ridiči si mu§i dávat pozor na
měř€nl rychlosti v Brněnské,
Břatislávské a Nádražni ulici na


