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O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, a to v případě koupě vozu na leasing i v hotovosti. Rozsvícené kontrolky 
vás tak vždycky nechají chladnými.

Předplacený servis zaručuje:

Servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60/100/150 tisíc km.

Špičkovou péči o vůz po celou dobu trvání služby.

Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

Prokazatelnou servisní historii vozu.

Máte přece ŠKODA Předplacený servis Plus!

MYSLETE V KLIDU 
NA JINÉ VĚCI, AŤ JE 
S AUTEM COKOLI.

MYSLETE V KLIDU 
NA JINÉ VĚCI, AŤ JE 
S AUTEM COKOLI.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

www.predplaceny-servis.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz
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Opravená 
komunikace 
už vozy udrží

Komunikaci před židovským hřbi-
tovem v ulici Hrádek v Třebíči se 
podařilo opravit. Radnice nově před-
láždila poškozenou plochu o velikos-
ti zhruba třikrát osm metrů.

„Poškozený úsek komunikace je nyní 
opraven tak, jak to má být. To zname-
ná, že pod kostkami jsou všechny kon-
strukční vrstvy a jsou kladeny do vějíře, 
s úzkou spárou. Takto dlážděná komu-
nikace je pevná a má vysokou nosnost,“ 
popsal práce místostarosta Vladimír 
Malý.

„Původní problémové dláždění bylo 
provedeno nekvalitně. Byly tam širo-
ké spáry a konstrukční vrstvy nebyly 
dostatečné. Při předláždění se nedo-
stávalo asi sedm metrů čtverečních 
kostek, což v reálném množství dělá 
zhruba 2,5 tuny. Takhle velký rozdíl v 
množství použité dlažby udělá zúžení 
spáry,“ doplnil Malý.

Řidiči popelářských vozů, kteří se 
na tomto místě otáčejí, potvrzují, že 
špatně vydlážděný povrch nemůže 
plně naložená auta o váze dvaceti tun 
bez poškození udržet. Nové před-
láždění již auta udrží bez problémů a 
bez poškození komunikace.  -zt-

Opravili 
dva chodníky

Pracovníci odboru dopravy a 
komunálních služeb opravili další 
dva chodníky a připevnili odpadlé 
stříšky na opěrné zdi. První oprave-
ný chodník se stříškami se nachází v 
ulici Spojenců a druhý v ulici Vítěz-
slava Nezvala.

„Díky podnětu občanů z ulice Spo-
jenců jsme nechali odstranit starý, potr-
haný asfalt. Po odkrytí jsme zjistili, že 
poničení asfaltu je dílem prorůstajících 
kořenů z okolních stromů. Na základě 
dohody se správou městské zeleně jsme 
kořeny odstranili a položili nové zám-
kové dlažby,“ uvedl vedoucí odboru 
Aleš Kratina.

Při opravě chodníků pracovníci 
zjistili, že je na opěrné zídce chodní-
ku v blízkosti zastávky městské hro-
madné dopravy několik upadlých 
stříšek, které znovu připevnili.

Druhý opravený chodník je v ulici 
Vítězslava Nezvala. „Tam jsme vymě-
nili dlažební kostky za nové tak, aby 
vzhledově navazovaly na stávající. Sta-
ré vícebarevné kostky jsme uskladnili 
a použijeme je při drobných opravách 
na Karlově námětí,“ upřesnil opravu 
Kratina. -zt-

Takzvaný malý kruhový objezd 
přibude v Třebíči do konce března. 
Vyroste na křižovatce ulic Velkome-
ziříčská, Brněnská a Cyrilometoděj-
ská. Radnice tím chce zmírnit rizika 
kolapsu dopravy při uzavírce Spor-
tovní ulice, která je plánovaná od 
prvního dubna.

„Ačkoli ofi ciální objízdná trasa nepo-
vede přes tuto křižovatku, předpoklá-
dáme, že z Brněnské ulice bude při-
jíždět daleko více vozidel než nyní,“ 
vysvětlil situaci místostarosta Vladi-
mír Malý

„Náklady na realizaci se budou 
pohybovat do 200 tisíc korun. Pokud 
se tady kruhový objezd osvědčí, změ-
níme přechodnou úpravu na trvalou. A 
pokud ne, použijeme prvky dopravního 
značení pro připravovaný malý kruho-

Z křižovatky bude kruhový objezd
vý objezd na Hrotovické ulici,“ dodal.

„Na výstavbě prozatímního kruhové-
ho objezdu budeme pracovat od soboty 
28. března od šesti hodin ráno. Práce 
budou dokončeny v neděli 29. března 
ve 20 hodin. Křižovatka bude v tomto 
termínu uzavřena,“ upřesnil termín 
výstavby malého kruhového objezdu 
vedoucí odboru dopravy Aleš Krati-
na  -zt-


