
Trať Hustopeče-Brno?
Přímo, rychleji, pohodlněji
PŤimé železniční spo- .

jení z Hustopečí do
BTna, které ušetři ces-
tujicim čas, je zase o
krok blíž realitě. sta-
vebni práce začnou
nei§Píš v polovině
pŤíštiho roku,

ANETA BERÁNKOVÁ

HuÉtoPeče Konkrétnějsí
obrysy zlskáVá moderni-
zace a elektrifikace želez-
nice mezi Hustopečemi a
sakvicemi. správa želez
ničnl doplavnl Cesty ]iž
odkoupila od města po_
třebné pozemky v oioli
tratě a do poloviny le_
tošniho roku počitá §
lrydáním územniho
rozhodnutj, cestu_
jícim z Hustopečí
do Brna s€ tak
blýská na lePši ča
sy cesta do kraj-
ského města jim
nově zabere zhíu
ba jen třicet minut,

pokud nenastá
nou problémy, práce
na nové železničnj trati
začnou někdy v druhé
polovině přjštiho ťoku.
,,leště ]eto§ však počítá-
me s dokončením pro- .jektustavbyaspodá
nim žádosti o stavebni
Povoleni," uvedla Klára
cudrnáková 2 téchni._
kého úseku sPrály že-
lezniční dopravní cesty,
Navíc doplnilá, že s
praceml by rádi gkončili
dozávěru roku 2019,

Upra!,y v hodnotě
několjká set milionú
korun umožnl vést do
Hustopeči přimé vlako-
vé spoje z Brna po
břeclavské trati, Lidem
tak odDadne soucasné
piestuiování v šakVickh

Výrazného zkrácení se
dočká také doba. kterou
lidé na cestě strávi, Djky
\,yšší rychlosti vlaků by
nově měla trvať naneiwš
pětátřicet minut "Po i€'_
konstrukcj bude na pře-
vážné délce trati zvýšená
.ychlost vlaků ze stávají-

cich šedesáti na devadesát
kiIometíů za hodlnu," Stojlv
přípravné dokumentaci
modernizace tratě od petra
Rotscheina ze spoI€čnosti
sudop, ktera §e zabwa Dlo
jektoVánim pledevjlm ie-
lezničnl.h á §ilnjčnl.h <rá_
veb,

Rychlejší spoJe pfiVlta]i
především ti, kterl dojiždi
do krajského méstá za pjacl

múže, A nestane se tak, že
bych musela vyjet třeba
dřívějšim spojem, abych Vše
stihdla," podotk]a Hustope-
čanka Martina smo]ková,

Komfonu Cestuj clrh maji
pij5pět i plánovaná odstav.
ná parkoviště V Hustope-
ťich, vzniknou právě v bllz-
kosti vLakového nádražl.
Měslo v té souvislost! usi-
]uje o dotacj Ve Výši sedm

náct milionú korun, 'Užmáme hotový přojekt, Po
kud dotaci od ministerstva
ziskáme. tak začneme s
pracemi také příštl řok,
abychom to sladili, Parko
vací místa budou Dodél trá_
tě jak v ulici BťatiŠlavská,
tak i vulicivinařská a Ná-
dražnl," vyjmenovala hus-
topečská starostka Hana
potměšilová

C

každá minuta navic
ml po-

@|.

_0



Zátéž dopravy. V Břeclavi opraví most
Dopíavu v BŤeclavi
čekaji těžkosti. v
květnu začne oprava
mostu na hlavnim ta-
hu městem. Pruiezd
bude omezený.

MlCHAL HRÁBÁL

Břeclav - Bude to pek]o,
velký problóm v dopravě,
Takto hovoří napřiklad
Bř€clavan David Korda
o chystané opíavě mostku
na hlavnim silničnim tahu
Břeclavi mezi pťodeinou
Penny a benzinovou stanici
v mě§tské části poštorná-
Práce tam začnou podle

.7..l

Ředitelstvi silnic a dáinic,
kt€íé cestu spravuje, na za
čátku května,

N}'ni firma .t,yřizuje roz-
hodnutí o uzavírce, 'Důvo-dem opŤaw ie porucha v
přechoalové oblasti mosttl,"
uvedla pro Denik Rovnost
m]uvčí Nina Ledvinová.

oprava bude těžkou
zkouškou pro už tak špat
nou dopravni situaci ve
věčně ucpaném okresním
městě, Podle Kordy §e bu
dou tvořit ještě větši fronty
aut než při nedávné uzavir,
ce silnic€ mezi Lednicí a
Podivínem. kt€Ťá rovněž
z\rýšila hustotu dopravy přes
BřeclaÝ 'Někdy v o§mdesá
tých letech §e mosty opra_
vovaly, pamatuji si to jako

om€zéní dopřavy
. n. z.ěttl(rl květn. ža-
čnou opr€vy mostku méžl
plodéjnou Penny a čelFcí
stanici ná siLnici I/55
. dY. .ž týdny ma]i tí-
vat práce podle Ředitelství

. xyvadlově Přa§ 3eňra-
íory bud€ řízenó doplava V

ditě, a už tehdy to byl při
nesrovnateině menŠim pro_
vozu problém," obává se
Korda hroziciho kolapsu.

A nenI sám, Bouřlivou
di§kuzi Vzbudila zpřáva i na
§ociáIních §itich- De§itkv
komentáhi se objevily ňa,

přlklad ve facebookové sku-
pině Břeclaváci. 'Však co, do
Tesca se dá jet i přes Lednici
a podivln," bral ovšem situ-
aci s nadhledem jeden z
tamnich diskutéru.

V době opřav má být do
prava v mistě řizená kyva
dlově přes semafory, Podle
vedoucího břeclavského do,
pravniho inspektorátu Jirího
Macha jde zlejmě o jedinou
Variantu, 

"Nejde to asi udě-
lat jinak než omezením
jednoho jízdního pruhu na
minimálně pade§át metlú.
Tudiz zůstane průjezdný jen
ieden pruh pro oba smérv.
A projíždět se bude na
světla," zamýš]el se Mach,

Nyní píocházi oplavou
kanálové lTu§ti na silni€i

l/55 u br.vdIeho cukrovaru,
Podte ŘediLelstvi silnt

a dálnic maji opravy mostu
tlvat dva až tři týdny. Břec
lavský místostalosta Svato
pluk Pěček věň, že silničáři
bUdou _rychli. ,Isme domlU
veni s RediLelslvim šilni.,
dálnic, že budou pracovat i
o soboLich a nedéllch, aby
všechno bvlo hótové.ó
nejdřIve," iekl Pěček,

Letošní oprava mostku je
připravou na ješté většI re
konstíukci mo§tu přes od-
lehčovaci rameno řeky Dyje
v Břeclavi na stejné silnici,
"Nyni 

pracuj€me na proiek,
tu, Při optimálním postupu
je možné př€dpokládat za,
hájení přaci v roce 2019,"
§dělila Ledvinová,
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. Přimé spojeni z
Hustop€čí do Brna ie
o krok bliž řealitě
. Správa žel€znic
odkoupila pozemky
. práce začnou v
půlce přištiho řoku
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