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Výstavba nového Podklášterské-
ho mostu přes řeku Jihlavu v Tře-
bíči začne v dubnu a potrvá do 
listopadu. Stávající most je na hra-

Výstavba zkomplikuje dopravu
nici životnosti. Nový bude o čty-
ři metry širší a bude mít tři jízdní 
pruhy, namísto stávajících dvou.

„Stavba mostu přes Jihlavu zna-
mená také přeložku sítí. Jedná se o 
elektrické kabely, optiku, plyn, vodu 
a telefony. Město muselo vyřešit také 
zprostředkování odkupu důležité 
nemovitosti na Žerotínově náměstí, 
jejíž bývalý majitel se stavbou nového 
mostu nesouhlasil,“ popsal okolnosti 
přípravy stavby místostarosta Vla-
dimír Malý. 

Stavba mostu s sebou přinese také 
další návazné práce, jako je napoje-
ní na navazující komunikace, nové 
veřejné osvětlení v místě, rozšíření 
chodníků na mostě, nové semafory, 
úpravu křižovatky u Jihlavské brá-
ny i části veřejných prostranství na 
Komenského náměstí.

Kraj odhaduje náklady na výstav-
bu nového mostu ve výši zhruba 35 
milionů korun.

„Náhradní přemostění není bohužel 
vzhledem k umístění mostu v histo-
rické památkové zóně a vzhledem 
k protipovodňovým opatřením mož-
né. Čekají nás tedy objížďky. Objízd-
né trasy jsou už známé. V současné 
době probíhají práce na úpravě jízd-
ních řádů městské autobusové dopra-
vy,“ dodal místostarosta Malý.   -zt-

Pracovníci odboru dopravy a komu-
nálních služeb nechali opravit chodní-
ky v křižovatce Dělnického náměstí a 
Pražské ulice, a v ulici Antonína Dvo-
řáka a schody na ulici Obránců míru.

V křižovatce Dělnického náměstí a 
Pražské ulice byly poškozené zejména 
obruby u chodníku. Ty byly společně 
s několika řadami dlažby přeloženy do 
betonu.  -zt-

Město opravilo další chodníky

Již 30. dubna se pojede soutěž Řidič 
Vysočiny. Motoristickou akci před 
dvaceti lety vymyslely Jihlavské listy 
spolu s jihlavskou policejní školou. A 
soutěž přetrvala dodnes.

Trať jako každoročně vytýčí Anto-
nín Herálecký z Útvaru policejního 
vzdělávání a služební přípravy, který je 
nástupcem policejní školy. 

„Délka tratě bude do 70 km. Start se 
uskuteční v areálu Celního úřadu pro 
Kraj Vysočina ve Stříteži, cíl bude v nově 
vybudovaném areálu HZS v Jihlavě,“ 
avizuje Herálecký. 

Po trati se bude plnit řada disciplín. 
Chybět nebude rychlostní slalom, jíz-
da zručnosti, krátký test… 

Soutěž se jede v běžném provo-
zu, takže je nutné dodržovat všechny 
dopravní předpisy. 

Oceněni budou nejen tři nejlepší 
posádky, ale i nejlepší řidička a její 
spolujezdec. Další cena u příležitos-
ti jubilejního ročníku bude pro sou-
těžící překvapením. 

V průběhu 19 let si soutěž přije-
li vyzkoušet i skuteční závodníci. 
Z nich lze jmenovat například moto-
cyklového závodníka Ivo Kaštana, 
mnohonásobného účastníka závodu 
Paříž Dakar, nebo Martina Proko-
pa, automobilového jezdce v kategorii 
WRC. -pk-

UMÍTE zacouvat tak, abyste shodili jen jednu tyčku a druhá zůstala stát? Jedna 
z disciplín, která se v průběhu let několikrát opakovala.  Foto: Petr Klukan

Přihlašte se do jubilejního
 20. ročníku Řidiče Vysočiny!


