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Ulice má nové 
kanály i asfalt

Pracovníci odboru dopravy a komu-
nálních služeb Městského úřadu v Tře-
bíči opravili ve spolupráci s Vodáren-
skou akciovou společností v Třebíči 
několik kanalizačních šachet, umístě-
ných v místní komunikaci. 

„Problém, na který nás upozornili oby-
vatelé ulice Generála Fanty, byl špatný 
stav šachet i nerovný povrch vozovky 
kolem šachet,“ objasnil důvod místosta-
rosta Vladimír Malý.

„Jízdu po silnici tady řidičům velmi 
znepříjemňovaly tři zásadní nerovnos-
ti, umístěné nedaleko od sebe. Vodáren-
ská akciová společnost upravila šachty, 
snížila je a osadila novými poklopy. Pra-
covníci města poté zajistili odtěžení po-
škozených částí silnice kolem šachet a 
položili nové konstrukční vrstvy a asfal-
tový povrch,“ dodal Malý.

„Součástí akce byla také oprava beto-
nových obrub. Oprava byla provedena v 
maximálně krátkém čase, abychom mi-
nimalizovali omezení provozu v této uli-
ci,“ uzavřel Malý. -zt-

Poslali na kraj dopis
Dopis zastupitelům Kraje Vysočina 

odeslalo město Třebíč ohledně doprav-
ního napojení průmyslové zóny Nová 
Ves. „Dynamicky se rozvíjející zóna po-
třebuje napojení na silnici I/23. Podporu 
vyjádřil premiér Bohuslav Sobotka i pre-
zident Miloš Zeman,“ nastínil místosta-
rosta Pavel Pacal.   

K dispozici jsou i potřebné peněžní 
prostředky. Kraj již naznačil trasu, kte-
rou by měla komunikace vést. Vede ko-
lem obce Petrovice, která s s tím ale 
nesouhlasí. Městys Okříšky také zastupi-
tele kraje oslovil dopisem, ve kterém žá-
dá, aby se tato trasa vybudovala. 

„Kamióny tam jezdí centrem a přibývají. 
Proto má vedení Okříšek zájem, aby tato 
trasa byla co nejdříve schválená,“ zdůraz-
nil Pacal. Okříšky pak požádaly Třebíč, 
aby se k nim připojila. „Pro nás je tato 
stavba velice důležitá, protože dosud ka-
miony míří v Třebíči na ulici 9. května a 
projíždí centrem města,“ podotkl Pacal. 
Doplnil, že při svedení na zmiňovanou 
vozovku by to byl v budoucnu pro Třebíč 
argument pro vybudování plánovaného 
obchvatu. 

„Máme zájem, aby se kraj domluvil s ob-
cí Petrovice na nejrychlejším řešením,“ 
poznamenal Pacal. Upozornil, že ale celá 
věc není záležitostí města.

Z náměstí vedou 
nové schody

Během posledních prázdninových 
dnů nechali pracovníci odboru dopra-
vy a komunálních služeb městského 
úřadu v Třebíči opravit chodník a scho-
diště na pěší trase Dělnické náměstí – 
ulice Bartuškova. 

„Špatný stav chodníku, na který nás 
upozornil občan Třebíče, jsme řešili lo-
kálními opravami. Schodiště jsme vzhle-
dem k rozsahu poškození udělali nové,“ 
popsal opravy místostarosta města 
Vladimír Malý.

„Kromě tohoto chodníku a schodiště 
jsme v uplynulých dnech provedli další, 
drobné úpravy chodníků v ulici Sado-
vá, Kpt. Jaroše, Mezníkova, Lesní nebo 9. 
května,“ dodal Malý. -zt-


