
KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. Také obyvatelé Třebíče netrpělivě vyhlíželi konec druhé světové války a vítali osvoboditele, vojáky Rudé armády. Dva snímky připomí-
nají tuto dobu. Pro pamětníky jistě nebude problém určit, z kterých míst fotografi e pocházejí. Pro ostatní to ponecháme jako hádanku. 

Foto: archiv Muzea Vysočiny Třebíč 

Dotčené subjekty si daly kon-
krétní kroky, aby pokročily pří-
pravy k výstavbě obchvatu.  

 Antonín Zvěřina

Na popud Třebíče se v dubnu 
sešli se zástupci města, ministerstva 
dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a 
Kraje Vysočina. Dali si za cíl stanovit 
konkrétní kroky, které zahájí přípra-
vu výstavby obchvatu Třebíče. 

„Tato schůzka byla pokračováním 
naší předchozí schůzky na minister-
stvu dopravy, které se zúčastnil za 
kraj náměstek pro dopravu Libor Jou-
kl,“ podotkl místostarosta Vladimír 
Malý.

Dubnová schůzka si dala za cíl ujas-
nit všem zúčastněným dopravní situ-
aci ve městě a zajištění konkrétních 
činností, které musí jednotlivé orga-
nizace učinit.

„Ředitelství silnic a dálnic České 
republiky zajistí novou technickou stu-
dii k jihozápadní části obchvatu, kte-
rá konkrétně popíše jednotlivé stavební 

objekty. V ní bude kladen důraz zejmé-
na na cenu stavby a ochranu životního 
prostředí,“ uvedl Malý.   

Doplnil, že město Třebíč zajistí 
k jihovýchodní části obchvatu zpra-
cování oznámení vlivu této stavby na 
životní prostředí a zažádá příslušné 
orgány o stanovisko. 

„Jakmile budou tyto kroky ukončeny, 
přistoupí se k ekonomickému posouze-
ní této stavby,“ naznačil Malý. To by 
se mělo uskutečnit během let 2016 
až 2017. Pokud vše dobře dopadne, 
začnou přípravy pro zahájení samot-
né stavby. 

Malý připomněl, že o obchvatu se 
mluví víc než patnáct let. Zastává 
optimistický názor, že s výstavbou by 
se mohlo začít už v příštím volebním 
období. Zdůraznil, že stavba se musí 
posuzovat jako celek, tedy se nemůže 
dělit na jihovýchodní a jihozápadní 
část.

Vedoucí odboru dopravy třebíč-
ské radnice Aleš Kratina poukázal, 
že tranzitní doprava přes Třebíč činí 

zhruba patnáct procent z celkového 
počtu. Přes Třebíč ze sčítání v roce 
2010 na nejfrekventovanějším místě 
na Masarykově náměstí vyplývá, že 
přes průtah projede asi 20 tisíc vozi-
del denně. 

Malý naznačil, že náklady na plá-
novaný obchvat činily asi tři miliar-
dy korun. „To je zcela nereálná část-
ka,“ poznamenal. Všechny subjekty 
proto budou hledat co nejlevnější 
řešení. Vyřadí se spousta sice efektiv-
ních, ale v konečné fázi nedůležitých 
prvků.

Malý upozornil, že jihovýchod-
ní trasa se nyní liší od té, která je 
zakreslená v územním plánu z důvo-
du míjení některých podnikatelských 
aktivit. Připomněl, že nový územ-
ní plán města se bude schvalovat na 
začátku příštího roku. V něm už bude 
nová trasa zahrnuta. Jihozápadní část 
zůstává v původní variantě. Celková 
délka trasy činí asi 3,6 kilometrů a 
nijak se nedotkne Lorenzova údolí. 

(pokračování na str. 3)

Výstavba obchvatu se přiblížilaPožehnají varhany
Žehnání opravených varhan v koste-

le Proměnění Páně na Jejkově v Tře-
bíči se uskuteční v neděli 3. května od 
17 hodin. Následně zazní varhanní 
benefi ční koncert Barbary Maria Wi-
lli. Po jeho skončení si zájemci mohou 
nástroj prohlédnout.                            -zt-

Otevřou středisko
Žehnání nově otevřené budovy 

Středisek sv. Anežky a Zdislavy se 
koná v ulici Gen. Sochora v Třebíči 
v pondělí 4. května od 12.30 hodin. 
Slavnostní akt provede biskup Voj-
těch Cikrle. Následuje prohlídka 
budovy a představení služeb. -zt- 

Vystoupí biotronik
V rámci Duchovní Univerzity Bytí 

jste zváni na přednášku biotronika 
a fi losofa Tomáše Pfeiff era v Třebí-
či v neděli 17. května. Uskuteční se 
v ulici Mládežnická 229 na KLUBU 
HÁJEK. Začíná v 17 hodin. Návštěv-
níci si mohou připravit ústní i písem-
né dotazy. -zt-


