
Vranovice dokončují výstavbu dopravního
terminá|u, Břeclavi ted'začala, v l(loboukách
jsou zhruba v poIovině. Uzavírky jsou nutné,

LU(Áš IVÁNE(

Ěř?crdDs*o Na první po-
hled to zni až šileně: Dvě uza-
viené ulice pobliž centra
okresniho mésta na více než

.,Ještě si nedokážeme moc
piedstavit, €o se bude dit a co
to přinese. Uzávě.a nás zatim
neomezuje] uvidine, co s€
stane, až tam bude třeba těž
ká technika," zamýšlet se na
přiklad štěpán žáč€k, vedou
cí bieclavského K-c€ntla, je.
hož sídlo stojí ve stromotua- Někteří nadávají

Stavby terminálů:
objíždky a trable

, Kvůti výstavbě terminátu
Reakce Břeclavanů jsou bylo potřeba přesunout auto-

poalle ní smiřlivé. ,,Zatim ne- busovou zastávku asi o dvě
mám€ negativni ohtasy, při- stě metru, ,,sice už budeme
tom se zpráva lozšiiila hotovi, ale rozhodně je stále
opravdu hodně. Na sociálni potřeba, aby lidé zústali při
siti si ji piečetlo několik s€t pohybu u nádraží opatrní"'
lidi, stejně jako na našich in vzkázál prvni muž Vranovic,
temetových stránkách, Dou Dávat pozor by měli i Klo-
fáme, že § uzavirkami počíta boučtí, V centru města jim
ji, Koneckoncú, už když jsme roste dopravní ielminál za
oznámili, co §e bude siavět, téměř čtyřicet milionú ko-
museli počítat s tím, že k ně- run, Hoiový bude v záři,
jakému ornezení dojde"' po- ,,Komplikace jsou, to byji
kračovala mluvči, nak ani nebyk stavba. Udé,

Tu a ješté s]ováckou détni, zatimco v Břeclavi s výstav zřejmě se našli lidé, kteří na
ci uzavřeti až do září přištiho bou telminálu za desítky mi to nadáVali. Jsou ale i takovi,
roku, Jde o utice u dosavad- lionů korun začínaií, ve vra kteři chápou. že kdvž chceme
niho autobusového nádraží, novicích vyhllžejí postedni mít něco pékného, mu§íme se
kt€ré se spojj s viakovým a doplňky, Stavba za zhruba na néjakou dobu omezit," ne.
vytvoří dopravní tenninál, čt}Ťi a půl milionu bude ho- chal se s]yšet starosta Klo-

Mluvči břeclávské radnice tová do patnáctého čelvna- boul( zdeněk Lobpleis,
E]iška windová uvedla, že se Podle staro§ty Jana HeIi- Jak dodat, jedna z objížděk
uzavírka dotkne níst, kde kara jde o ,,unikát", ,,Je to by měla skončit už do začál
bydli minimum lidí. .,v sou. totiž snad jediná stavba, na ku letnich prázdnin,
časné dobé je uzaviená část, kterou nebyla žádná kritika," v€deni radnic se k výsta!
kde s€ bude siavét kruhový Zmínil s úsmévem na ltech, bám dopra\.,rich ter
objerd, Lidé se dostanou k do. líitiky se naopak dočkal minálů odhodlato po
mům z druhé strany autobu. stav tamni čekárny, jež spiše zisku dotací. kteŤé po-
sového nádraži, Není to tak, odpuzovala, než lákala k od kryji většinu nákladů,
že by byla uzavřená celá uli pocinku. Jenže.,, ,,Zůstala Dl§kttu|ié na
ce"'ujišťovala Windová. tak. jak bvla, Zvelebovat ji www.b]€.lavJqdenikcz* .**I*c+a*y:?eu:z *z z .AaJ.í..,_***._

nebudeme. Je to totiž najetek
českých drah, které budeme
každých čtŤnáct dní upozor-
ňovat, aby si tam uklidily,"
reagova] He]ikar,

tali jsme objiždky po vedlej
šich ulicich, jde ale asi jen o
dvě stě metru navic, sámo


