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Aktuální informace k uzavírce 
Nádražní ulice podal odbor dopra-
vy třebíčské radnice. 

Úplná uzavírka úseku od ulice Suši-
lova po ulici Heliadova je posunuta 
na 2. září. Ta potrvá až do 30. září. 
Objízdná trasa povede ve směru do 
centra po Hrotovické ulici, ve směru 
z centra po ulici Heliadova, kde bude 
obrácena jednosměrnost. 

Linka městské autobusové dopravy 
č. 1 ve směru Karlovo nám. – Poli-
klinika bude vedena po ulici Sokol-
ská. Náhradní zastávkou za zastávku 
Nádražní bude Křížkovského. Od 2. 
září bude  zároveň upraven signální 
plán na světelné křižovatce Bráfova – 
Nádražní. 

„Ve směru od nemocnice do Domků 
by tak tímto místem mělo projet více 
vozidel,“ vysvětluje vedoucí odbo-
ru dopravy Aleš Kratina. Částečná 
uzavírka od ulice Sušilova po uli-
ci Heliadova se uskuteční v termínu 
1. – 31. října. Nádražní ulice bude v 
tomto úseku průjezdná jednosměr-
ně ve směru Znojemská – centrum. 
Objízdné trasy ve směru do Domků 
zůstanou stejné jako v první etapě.

Uzavírka Nádražní ulice je nut-
ná pro napojení stavby Přestupního 
terminálu v Třebíči. V místě budou 
rekonstruovány inženýrské sítě, 
budou kompletně vyměněny sloupy 
veřejného osvětlení, povrchy komu-
nikací, chodníků a bude vybudován 
osvětlený přechod pro chodce s ost-
růvkem.

I NA TAKOVÉ situace, zejména v dopravní špičce, se musí připravit účastníci 
dopravního provozu v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina 

Řidiče čekají dopravní komplikace

Obecné informace pro obě etapy:
1.  Vjezd k nádražní budově nebu-

de možný, řidiči budou muset využít 
náhradní parkoviště. „Městský úřad 
Třebíč jako investor stavby se bude 
snažit zprovoznit ve zkušebním režimu 
upravené parkoviště na východní stra-
ně terminálu hned, jak to bude mož-
né,“ uvedl Kratina.

Vjezd do ulice Eliščina a Oldřicho-

va bude možný z ulice Chlumecké-
ho.

Náhradní stání pro auta taxislužby 
budou umístěna v zastávkových záli-
vech Bráfovy ulice vždy v době od 
23.00 do 4.30 hodin.

Náhradní parkoviště za uzavřené 
parkoviště u nádražní budovy:

1. parkoviště Zimní stadion v ulici 
Kateřiny z Valdštejna zdarma

2. parkoviště u autobusového 
nádraží v ulici Vítězslava Nezvala - 
celodenní parkování za 30 korun

3. „stará Hrotovická ulice“ u býva-
lého železničního přejezdu zdarma  

4. parkovací plochy v areálu 
Nemocnice Třebíč   -zt-

 Částečná uzavírka křižovatky u 
nemocnice a okresního soudu skončí 
v neděli 31. srpna. Opět budou obno-
veny zastávky městské autobusové 
dopravy.  Výstavba přestupního ter-
minálu pokračuje podle plánu a neob-
jevily se žádné komplikace, které by 
stavbu prodloužily.

„V nejbližší době se začne s mon-
táží protihlukové stěny a s kladením 
obrubníků a podkladních vrstev pro 
komunikace. Nyní se dokončují opěr-
né zdi a vzniká zárodek kruhové toč-
ny pro autobusy, který je už viditelný,“ 
popisuje postup prací vedoucí odboru 
dopravy Aleš Kratina. 

Plánované úpravy kolejiště včetně 
výstavby nového nástupiště u koleje 
číslo 2 by měl investor, Správa želez-
niční dopravní cesty Stavební správa 
Olomouc, zahájit 10. září. Město Tře-
bíč se vynasnaží zprovoznit v rámci 
zkušebního provozu parkovací plochy 
u okresního soudu.

Uzavírka 
křižovatky skončí

Třebíčské teplo od dodavatele TT S pat-
ří k nejlevnějším na Vysočině i napříč 
republikou. Sázka na biomasu a mož-
nost volby paliva mezi slámou a štěp-
kou společně s progresivním přístupem 
v modernizaci tepláren jsou hlavní pilí-
ře, které drží cenu tepla ve statistických 
tabulkách na spodních příčkách.

Na konci minulého roku se však něko-
likrát objevil problém s polétavým 
prachem, který levné teplo některým 
obyvatelům Hájku lehce znepříjemnil. 
Majitel společnosti Richard Horký se do 
celé věci osobně zaangažoval a slíbil, že 
se tento problém bude snažit eliminovat.  
Náš redaktor ho tedy v této věci vyzpo-
vídal.

Máte pravdu, tento problém se skuteč-
ně objevil. Inspekce životního prostředí 
v té době provedla kontrolu Teplárny 
SEVER, konstatovala, že k žádnému 
překročení limitů nedošlo. Je mi však jas-
né, že toto obyvatele blízkosti Teplárny 
pochopitelně neuspokojí. Rozhodli jsme 
se tedy nainstalovat další technologie, 
které by problém měly vyřešit.

O jaké technologie se jedná a jak 
náročná je tato investice?

Přistupujeme k celé věci komplexně. 
Již v březnu tohoto roku jsme nainstalo-
vali na největší z našich štěpkových kot-
lů na Teplárně SEVER špičkové švédské 
zařízení na čištění spalin. To navíc zvyšu-
je účinnost při výrobě tepla. Jedná se o 
unikatní instalace, které jsou v naší zemi 
k vidění zatím pouze v Třebíči – a to na 
všech teplárnách. Mimochodem cena té-
to instalace se blíží k 28 milionům.

Před týdnem byl do provozu uveden 
elektrofi ltr na druhém štěpkovém kotli 
na stejné teplárně. V souvislosti s tím js-

TT S slib dodržela

me také provedli přepojení ze stávajícího 
17 m fasádního komínu na hlavní 85 
m vysoký komín. I tato úprava povede 
k tomu, že obyvatele Hájku nebudou 
obtěžováni polétavým prachem.  K 
tomu několik zajímavých čísel. Vem-
te si, že v současné době je norma 
tuhých znečisťujících částic 250 mg/
m3. Před instalací švédského zaříze-
ní a elektrofi ltru jsme měli naměřené 
hodnoty 123mg/m3 – tedy na polovi-
ně. Po instalaci těchto zařízení se naše 
hodnoty dostaly na pouhých 8,9 mg/
m3. Jsme tedy 28x pod stávající normou! 
Selsky řečeno do ovzduší vypouštíme 
téměř čistou páru.

A co další zařízení, jak je ošetřené 
když místo kotlů na štěpku jedou kot-
le na slámu?

I o tom jsme uvažovali, a to přesto, že i 
u slámových kotlů máme naměřené hod-
noty tuhých znečisťujících látek již nyní 
také téměř na polovině současné normy. 
Přesto jsme se rozhodli zainvestovat cca 
11 milionů do pořízení tkaninového fi lt-
ru právě za slámový kotel.

A kdy bude toto zařízení uvedeno 
do provozu, stíháte to ještě v nadchá-
zející topné sezóně?

Do konce roku bude tkaninový fi l-
tr v provozu. A po jeho instalaci by se 
měla normy pohybovat okolo 20mg/

m3 – tedy 12,5x pod stávající normou. 
Snažíme se, aby naše technologie byly i 
nadále nadčasové. Normy na vypouštění 
emisí tuhých znečisťujících látek se totiž 
od 1. ledna 2018 razantně zpřísní – což 
je samozřejmě zcela v pořádku. S našimi 
hodnotami max 20mg/m3 však budeme 
stále pod normou, protože norma by 
měla být 30mg/m3.

Pevně věřím, že výrazné investice do 
další ekologizace našich tepláren jsou 
smysluplné a zajistí do budoucna spoko-
jenost obyvatel v okolí tepláren.

V minulých letech proběhla ekologiza-
ce také na dalších teplárnách. Teplárně 
JIH a ZÁPAD. (PI-t09-tt sD)


