Autobusovú stanicu z Kostolného námestia premiestnime až po vybudovaní nového
nástupišťa, čo bude najskôr v lete, za predpokladu, že sa stavebné práce nejakým spôsobom
neskomplikujú. Čo sa týka rozhodnutia o jej umiestnení, žiaľ, stále je to tak, že niekomu
vyhovuje jedno miesto inému druhé a každý by mal rád všetko blízko svojho bydliska.
Doposiaľ mali na autobusové nástupisko blízko obyvatelia Sídliska Východ, v budúcnosti to
budú mať blízko ľudia bývajúci na Sídlisku Západ a Juh.
V každom prípade, Mesto už teraz rokuje s jednotlivými prepravcami (SAD a MHD) o
grafikone prepravy a umiestnení zastávok tak, aby bola doprava k autobusovému nástupišťu
z celého mesta čo najlepšia. V konečnom dôsledku aj samotní prepravcovia majú záujem
vyhovieť svojim cestujúcim, aby si zachovali ich priazeň a teda aby využitie liniek bolo čo
najlepšie.
V závere by sme len radi pripomenuli, že miesto kde je v súčasnosti autobusové nástupište
umiestnené naozaj nie je na tento účel najvhodnejšie. Michalovce sú jedným z mála miest na
Slovensku, ktoré ešte nemá autobusovú stanicu v blízkosti železničnej, nakoľko štandard
cestovania v dnešnej dobe by mal umožniť cestujúcim pohodlné cestovanie tzv. suchou
nohou pri prestupe z vlakovej na autobusovú, príp. cestnú prepravu. A práve miesto kde je
v súčasnosti železničná stanica je plánované v našom meste ako centrum integrovanej
osobnej dopravy, ktoré bude všetky tieto požiadavky spĺňať.
Navyše miesto dnešnej autobusovej zastávky bolo v minulosti historickým centrom ‐ srdcom
Michaloviec a jeho využitie bolo určené skôr na kultúrne, duchovné a spoločenské aktivity
nie ako dopravný uzol. Sme toho názoru, že rozhodnutie o umiestnení autobusovej zastávky
na Kostolnom námestí nebolo celkom šťastným riešením. Už samotný fakt, že celú túto
plochu lemujú cirkevné a historické budovy je dôvodom, aby sa Kostolné námestie zmenilo
z dopravného uzla na oddychovú relaxačnú zónu.
Veríme, že naši obyvatelia pochopia dôvody, ktoré nás viedli k rozhodnutiu umiestniť
autobusové nástupište k železničnej stanici a táto zmena im nespôsobí príliš veľké
komplikácie.

