
Nehody? Odpovědí jsou kamery
Hustopečšti plánuii
umístění kamerového
systému. chtěji posilit
bezpečnost ve městě.
zazníva.ií však i obavy
ze ztráty soukíomí.
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opozice žádá o vyPráCováni
píehledného píoiektu,

o umístěnl kameíového
sy§tému uvažujl v Hustope-
čich již delši dobu -Přede-
všim kvůli posilenl bezpeč
nosti v centru města a v
kíiti(kýCh lokalilách, iako
isou parkoviště či přecho
dy," uvedla přiklady huslo
pečslá slarostka Hana Po

Prvnl tři plánované ka
mery by měly Pokrýt ná-
městí .To ie přo§tor, kte,
fým by(hom určitč začali |e
tam několik kíi(ický.h míst,
napŤlklad okoli veřejných
záchodú v dolní části ná
městi,- zmínila stdrostka,

Reagovala tak na nedávný
pŤipad, kdy s€ v€řejné toa

Kde už htídají

. V Hustopeóích mají
prozatim lon ívó k!mg-
ry, kte.é hLidajitamn'

. Město na ně získalo
dotaci15? tlsíc kořun z
]ihomonvského klaje

lety staly .i].m zloděje
,.Poničil rDincovnik a zpú-
sobil škodu zhruba dvdceL
lisic }orun s tím, že sj
Z JnincovnIku odnesl pouhé
dvě stovky, 'Io pořovnáni
ccn je šllenó"' kroutil hlavou
vedouci městských služeb
lván chra§tina.

Me?i dalši kriti.ká mIsta
patň pod)€ Polměšilové

p!o5trinstvl pied obchod.
nim domem vedle autobu-
sového nádraži, celkově
radnice počltá 5 umlstěnim
zhrubJ dvaadvaceti kamer.
,,Je to nókladná záležitost,
ktará bude stát stovky tisic,
takža uraitě n€budeme in
s!alovát vŠ€.hna zařizeni
najednou." Podotkla.

opoziťní zastupit€I Libor
sadiI€k Z oDs vš.rk upozor
nil. že i přes poýuPné poři
zovánl kamer ic poli€ba
vypracovat celistvý proiekt.
,,Jc to dobrá invcsti.e. ale
cbci vidět hotový projekt.
kdť budou uvedenó i celko
vé náklady na provoz, Bylo
by dobré insPirovnt s€ a in
lormovat naPřlklJd v Miku
1ově či Břeclavi, kde už majl

zavedený íun8uiíci systém"
r€a8oval sadllek,

Někteřl obyvat€lé zase
vyiádřili obavy z přlpadné
ztíáty sou}lomí ,,Rád bych
védél iestli kvůIi tomu bUíje
třeba i V€řejná diskuz€ s
obyvateli," plal se Hustop€
čan Jan Potůček.

starostka se však ohradi
la. že kamerový systém není
o omezováni obyvalel, ,Na-
opak, .hránl jeiich bezpeč-
nost a také máietek," argu-
mentová]a PotměšiIová,

23!ímco v Hustopečích
bude kamerový systérn
zřejmě ještě předmětem
debat, napřiklad v Břeclavi
nad bezpečnosti v ulicích
dohllži nynl už ko]em třrceti
kamer, A dalšj přibudou,

HustoPeč€ Tň úrazy na
silnicich, které se krátce po
sobě staly V Hustopečl(h,
daly městlr ]ásný impuls.
Potřebujem€ kamery, za-
znělo od tamnlho vedeni,
Na íozdll od Břeclavi či Mi
kulova totiž Hustopečštl
pod dohledem .velkého
bratra" dopo5ud nejsou,


