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iláměstí r Hulíně nřsil refionstrulrcí

§ placenýn parkováním se na
Bude nuuro skácet ďkt€ré z9 §tr§námčstí ani po rekonstrukci nepočítri, mů. Projektpočltá s pokácenimde*ti
i když situace se v budoucnu může méně bodnotných snpmů, Misto toho
řilo. Nyni došlo k rozhodujícímu změnit. Pokud aut bude přibývat" asi sc vysází 36 norýchďevin: 12 stomů
obratu. Mčsto Hulin ziskalo dotaci httb tĚkdy nutné přisoupit k regulaci vy§ího vzrťrstu a 24 nižlícbstromů,
e operačníhoprogíamu ve výši 80 pďtu aut placeným parlovánim.
dálc walky a keře,
procent nákladů na rekonstrukci
Ale nyni alespoň k nejdůteátčjšim ,,Chceme
toho udělat hezké
veřejného pío§§ansM. Předpokládazměnóm váledu náměsd v Hulíně, tulttřstí pro litli, dústojté apřtjetué
né celkové náklady jsou 22 mil. Kč a Pďítá se s rckonsrukcí pěších komu- centrum města. Naši občanési to
z nich tcdy Hulínštízaplatí pouze pčti- nir:ecí, jejich povrch budou wořit růz- zasbaá{ " řekl starosta"
né typy ámkové dlažby v kombinaci
§ pracomi sc má začit najaře, nyní
hotožc sc vše dalo do pohybu se žulovou kostkou. Dále s rekon- je ťeba jďtě dodat kvtlli schválené
nďekaně rychle, klasické vďcjné pro. sřukcí autobusových aastávek. bez- dotsci někteíé požadovanépodklady.
jednáni s občany sc nestihlo. ,,Álg s hariérovými prvky u přechodů, rozJanaJrnou§kwá
Zlnénit a zkultumit v*!cd nfuněsti.

O to Hulín§tíusilujíjiždtouho. Zskat
dotace na rekonsEukci se však neda-

:

lilbttí keří bydí na ruínřst{ j s me jednali a všichni občanésc nohli se sadii
na radnici seuámit. NěkteÉuýhra*,

šffenímnejfrekventovaněj§ích chodníkůaž na dvojnásobek. To se týká té
strany náměsť, kde se nacházl radnice. Na širšímchodníku budou také
lavičky a stromy. Ještě větší ploeha
pno pěší vznilne před radnicí.

kteÉ se týkaly parbwint jsmealuep
tovali v provóděclch prajektech, realizaci někerých da§ích ruiwhů zvóžItttc v budoucnu ale mimo tento již
Nový povrch budou mít i ccsty
schváIený prujekt. Vúženimkomuni- v rckon§§uovaném parku Nevzhledkace okalo ndměstí chceme ubrdni! ný popraskaný asfalt zmizl a nahrdi
eboustrannému parkovénÍ. Cesta ho podobný povrchjako na ctrodnibude zúžeru ra*, aby byla zajštěna cích okolo námásti. §távající kašna
prujezfuast a be4lcčnost. Kapacín se znrší a uahradíji jiný vodní prvek
par|covd*í se cellavě zvýšť,protože
try§ky z* lr;mé, ktcré se dají
se na ndměstí počítás vybudovónlm
vypnout. ?-rwzitaké odpudivé monnových parkovacíchní§r, " uvedl §ta- strum, lcteré ťustalo po l*ninově sošc
rosta Hu§na Mgr. Roman Hoza a ula- a bude zde vytvořen prostor, vhodný
zujc na plánku, že v hrdorrnu pďíuj í pro umIstěnl mobilnlch §tánků pťo
nejen s 52 parkovac{mi mí§ty, ktofé pořádání ekcí.
budou na nárněstí pojeho rckonsrukPtlite-li se na podchod, tak do nčj
ci, ale žs edc hrde prostor $ipadně bude vcstarěno vefujné WC zc strany
vytvofi t jsšéněk§lik podélných par- od radnice. Na druhé *aně přes silkovacich stáni.
nici bude menšístabilai pódium.

-

u lul{l tskét utnžst( ttuahcm hcďí plhlad ružje nyú. Rckustrukc
začac na jařc e někeÉ ottěny budor opravelu laamtní,
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