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NOVÉ LETNÍ PNEUMATIKY 
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EUROMASTER – Největší síť  
certifikovaná společností Michelin

JSTE V DOBRÝCH RUKOU

euromaster.cz

ON-LINE
REZERVACE

Platnost akce od 30. 3. do 30. 4. 2015. Cena uvedena včetně DPH.

Staňte se našimi fanoušky na  
www.facebook.com/pneumatiky.servis.Euromaster

Palivová účinnost  :  F  
Přilnavost na mokru  :  C  
Vnější hlučnost   :   2  71 dB

195/65 R 15 91V GAMMA B2
Cena pneu 990 Kč

EUROMASTER – PNEU KAFKA

Brněnská 330, TŘEBÍČ,  568 840 323     

Výstavba obchvatu Třebíče se opět o značný kus 
přiblížila. Ministerstvo dopravy souhlasí se zpra-
cováním studie, ze které vyplyne především cena 
a další návazné konkrétní kroky. 

Vyplynulo to ze schůzky, kterou na ministerstvu 
absolvoval místostarosta Vladimír Malý a vedoucí 
odboru dopravy Aleš Kratina. 

„Zdůraznil jsem, jak moc velkou komplikací pro 
dopravu v našem městě je právě absence obchvatu,“ 
popsal schůzku Malý.

„Výsledkem je rozhodnutí, že příprava obchvatu 
Třebíče bude v nejbližší době pokračovat. Před poří-
zením nového územního plánu města zpracuje Ředi-

telství silnic a dálnic (ŘSD) technickou studii, která 
identifi kuje přesnou trasu silnice, počet stavebních 
objektů, či umístění protihlukových zdí,“ uvedl. .“

Zástupci Města Třebíče se aktivně zúčastní prá-
ce na této studii s cílem navrhnout optimální ře-
šení na základě znalosti místních podmínek. 

Na základě této studie bude stanovena předpo-
kládaná cena, která poslouží jako základ pro eko-
nomické hodnocení stavby.

„Z výsledku setkání tedy vyplývá, že se nám poda-
řilo dohodnout opravdu konkrétní kroky, které ke 
stavbě obchvatu vedou,“ doplnil vedoucí odboru 
dopravy třebíčské radnice Aleš Kratina.

Jakmile bude trasa obchvatu zapracována do 
územního plánu města, zadá ŘSD posouzení vli-
vů stavby na životní prostředí a celý projekt se 
může posunout k samotné realizaci. 

„Bylo nám navíc také slíbeno, že ŘSD odpovědně 
zváží další stavby – na západě půjde o napojení sil-
nice I/23 na silnici II/405 ve směru na Jihlavu a na 
východě o obchvat městyse Vladislav,“ uzavřel Kra-
tina popis jednání s ředitelem ministerského od-
boru strategie Luďkem Sosnou, kde zástupce Tře-
bíče podpořil i náměstek hejtmana Vysočiny pro 
dopravu Libor Joukl.  -zt-

Třebíč s obchvatem uspěla na ministerstvu


