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Mezinárodního festivalu Archi-
tectura Week Praha 2015 na 
Pražském hradě se Třebíč nezúčast-
ní, i když se tam před dvěma roky 
prezentovala. „Myslím si, že touto 
formou turisty do Třebíče nepřiláká-
me. Ke stejnému názoru dospěla rad-
nice už v minulém roce,“ pozname-
nal starosta Pavel Janata. 

K tomu vedly vedení města zkuše-
nosti z roku 2013. Janata zdůraznil, 
že se jedná i o nákladnou záležitost. 
Jen účastnický poplatek si vyžádá 
sto tisíc korun. Další peníze se musí 

vynaložit na instalaci či dopravu. 
„Pro nás jsou pro prezentaci měs-

ta daleko lepší veletrhy cestovního 
ruchu,“ netajil Janata. A v Praze se 
zejména předvádí architektura jed-
notlivých měst, to znamená, že na 
jednotlivé památky je tam malý 
prostor. 

Stejný názor jako Třebíč ma-
jí i další města zapsaná na světový 
kulturní seznam UNESCO. Podle 
Janaty se chtějí domluvit na pří-
padné účasti za lepších podmínek. 
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Mezinárodního festivalu
v Praze se Třebíč nezúčastní

Odbor dopravy Městského úřa-
du Třebíč upozorňuje, že z důvodu 
regenerace bytového domu potrvá 
zákaz stání podél chodníku v ulici 
Tkalcovská před č. p. 1062 - 1064 
a také části parkovacích stání v té-
to ulici do 12. července.

Z důvodu výkopových prací na 
výstavbě teplovodu bude uzavřen 
chodník a parkovací stání před 
budovou Fóra na Masarykově 
náměstí. Termín částečné uzavírky 
je do 20. května.

Z důvodů provádění výkopových 

prací na zbudování nové vodovod-
ní přípojky bude úplně uzavřena 
ulice Jungmannova. Termín uzavír-
ky od 12. do 15. května. Objízdná 
trasa bude vedena ulicemi Bráfo-
va – Masarykovo nám. – Bedřicha 
Václavka.

Z důvodů revitalizace veřejné-
ho prostranství na sídlišti Horka-
Domky v ulici Demlova dojde k 
částečné uzavírce místní komuni-
kace – parkovací stání a chodníky. 
Termín omezení je naplánován do 
7. července.  -zt-

Aktuální uzavírky komunikací
zkomplikují řidičům život


