
STRANA  2 TN - ČERVEN 2016Aktuality

Karlovo náměstí po rekonstrukci...
(Dokončení ze str. 1)

V téměř dvouhodinové diskuzi smě-
řovala k vedení radnice i architektům 
řada připomínek obyvatel města, na 
které se jim ve velké míře dostalo 
ihned odpovědí. Někteří lidé se mi-
mo jiné obávají, že vodní prvky na 
náměstí ohrozí hospodaření s vodou. 
Odpověď zněla, že kašny dnes počíta-
jí s uzavřeným systémem přečerpá-
vání vody a úbytek způsobuje pouze 
odpařování. 

Vodní prvky navíc snižují praš-
nost a zvyšují v parném létě vlhkost 
vzduchu. Přání zachovat ošlapané 
dlažební kostky a přesunout elek-
trické označení bylo také vyslyšeno: 
ochozená dlažba – kostky jsou vel-
kou devizou náměstí a rozhodně bu-
dou využity pro dláždění plochy při 
rekonstrukci. Elektrické označníky 
na zastávkách MAD budou přesunu-
ty a přizpůsobeny novému režimu 
dopravy. 

Občané byli také ujištěni, že podo-
bu laviček, kašen a autobusových 
zastávek bude město s nimi konzul-
tovat prostřednictvím ankety. Co se 
týče pakovacích míst: na náměstí jich 
ubude, město ale zpracovává projekt 
na přestavbu parkoviště na ulici Ot-
marova, který počítá s dvojnásobkem 
parkovacích míst. Takže v konečném 

 Budou zachovány všechny tři funkce náměstí (dopravní, shromažďovací, tržní).
 Dojde ke sjednocení povrchů náměstí a výškových úrovní (aktuálně 9 výškových 

úrovní). 
 Dojde k regulaci individuální dopravy – k omezení průjezdu i úpravě parkování – 

tím dojde k celkovému dopravnímu zklidnění celého náměstí. 
 Z historického hlediska dojde k navrácení vodních prvků (kašen). 
 Dojde ke kompletní obměně a sjednocení mobiliáře. 

Stručně

důsledku parkovacích míst přibude. 
Podzemní parkoviště je pro město 
drahá záležitost a mohlo by vniknout 
pouze za pomoci soukromého inves-
tora.

Mladí architekti i opozice kritizova-
li postup zadání studie. Vadí jim, že 
nebyla vypsána architektonická sou-
těž, protože od doby, kdy soutěž i an-
keta mezi obyvateli Třebíče proběhla, 
se změnil názor na tvorbu veřejného 
prostoru. 

Zkritizovali také, že studie řeší pou-
ze dílčí část – náměstí, a nikoli ce-
lé centrum města, a to, že z náměstí 
vzniká autobusové nádraží. Zazněla 
otázka, zda si Třebíč nezaslouží měst-
ského architekta.

„Třebíč potřebuje městského archi-
tekta. Tato pozice tady léta byla, po-

litickýmh rozhodnutím pak byla zru-
šena. Debatu o tom, že potřebujeme 
architekta, jsme letos otevřeli a pevně 
věřím, že to dotáhneme a pozici obsa-
díme,“ prohlásil starosta Pavel Janata.

Ke konci debaty zazněla otázka, do 
kdy bude město přijímat názory a vy-
jádření občanů. Radní Marie Černá 
sdělila, že termín i prostor k vyjád-
ření dostanou Třebíčané prostřed-
nictvím Třebíčského zpravodaje. Vi-
zualizace možné budoucí podoby 
Karlova náměstí je k vidění ve vesti-
bulu radnice na Karlově náměstí a na 
webových stránkách města.

Třebíčské noviny připra-
vili sérii článků, které mají 
vysvětlit, o co se jedná, 
když se řekne incoming. V 
červnovém čísle otiskuje-
me závěrečnou část. 

 Antonín Zvěřina

Vše je na dobré cestě. Od roku 2017 
chce Třebíč nabízet investorům no-
vou průmyslovou zónu. 

Mezi veškerými jednáními s vlast-
níky pozemků muselo město nastar-
tovat proces změny územního plánu, 
aby se plocha rozšířila na celých 8,3 
hektarů. Před tím bylo v územním 
plánu počítáno se čtyřmi hektary. 
Došlo také k výměně vedení v jihlav-
ském CzechInvestu. 

„Začali nám pomáhat a připravovat 

s námi žádost o dotaci na samotný od-
kup pozemků nebo na zasíťování po-
zemků. Máme to vše předjednané. Do 
dotace se můžeme pustit v momentě, 
kdy budeme pozemky vlastnit a až bu-
de platné územní rozhodnutí,“ popisu-
je administrativní mašinérii uplynu-
lého roku místostarosta Pavel Pacal 
a dodává: „Museli jsme se pustit zaráz 
do spousty věcí. Kdybychom čekali, až 
se podaří jedna věc, a teprve poté se 
pustili do další, tak Třebíč nebude mít 
průmyslovou zónu ani za deset let. I 
když to bylo s tím rizikem, že něco ne-
musí vyjít, a pak se vše zbortí jako do-
meček z karet.“

V roce 2016 chce město dokončit 
studii o tom, jak bude průmyslová zó-
na vypadat, a chce mít pravomocné 
územní rozhodnutí, na základě které-
ho bude moci žádat na ministerstvu 

průmyslu a obchodu o dotaci. Na pře-
lomu roku 2016 a 2017 se chce Tře-
bíč pustit do zasíťování pozemků a 
již v roce 2017 je nabízet investorům. 
„Budeme chtít pozemky nabízet sa-
mi, nepůjde to přes žádnou agenturu. 
Chceme mít přehled nad tím, co se tam 
bude dít, a chceme o tom rozhodovat,“ 
zdůrazňuje Pacal. 

Paralelně poběží jednání ohledně 
levé strany od silnice směrem na Po-
coucov. Tam město vlastní asi 5 000 
metrů čtverečních. 

„Jednáme se dvěma zájemci. Jeden 
už podal žádost na 1 500 metrů čtve-
rečních a v lednu bychom už měli pro-
dávat. Další má zájem o 2 500 metrů 
čtverečních. Věřím tedy, že od roku 
2016 vytvoří nový investor asi deset 
pracovních míst,“ s optimismem do-
dává Pacal

Incoming znamená zvýšit zaměstnanost IV.

Kulturní festival Zámostí má dvacá-
té narozeniny. Koná se tradičně prv-
ní víkend v červnu, letos v pátek 3. 
a v sobotu 4. června. Jako každý rok 
festival nezůstane na Podzámecké 
nivě, ale bude se snažit první víkend 
v červnu oživit celou Třebíč. 

S páskou Zámostí na ruce budou 
moci lidé do kina, na výstavy nebo 
na městskou věž. V Židovské čtvrti 
pak bude probíhat skvělý projekt Zá-

mostí v modrém. Ti, kteří již Zámostí 
v modrém navštívili, se letos mohou 
těšit na novou divadelní scénu, před-
nášky, promítání filmů či nové svě-
telné a zvukové efekty. 

Na pódiích přímo na louce se letos 
návštěvníci mohou těšit třeba na Ta-
ta Bojs, Mňágu a Žďorp, Vltavu, nebo 
si užít sobotní večer spolu s Rapmas-
ters. Přijede i mnoho dalších skvě-
lých muzikantů. -zt-

Chystá se jubilejní Zámostí

Půda je plná králů 
Po velkém úspěchu loňské první vý-

stavy na půdě třebíčského Předzámčí 
připravilo Městské kulturní středis-
ko Třebíč další atraktivní podívanou. 
K 700. výročí narození Karla IV. bu-
dou od středy půdní prostory hostit 
půvabné kolorované dřevořezby vý-
tvarnice Jarmily Haldové. 

Soubor pohádkových portrétů čes-
kých panovníků a jejich manželek 
tvoří autorka téměř 19 let a současný 

počet 112 stylizovaných postaviček 
ještě není konečný. Dílo je výjimečné 
nejen rozsahem, ale i historickou au-
tentičností. 

Práci na postavách předcházela 
důkladná příprava v podobě studia 
mnoha odborných pramenů, od his-
torie odívání až po znalost výzbroje. 
Expozice bude v půdních prostorách 
otevřena do konce školního roku.

 -zt-

Usilují o napojení na dálnici
Pro podnikání a velké investory je 

velmi důležité dopravní napojení. 
Město Třebíč proto společně s Okres-
ní hospodářskou komorou iniciovalo 
13. ledna 2016 podpis memoranda 
ke komunikaci II/360, což je silnice z 
Jaroměřic nad Rokytnou přes Třebíč 
na Velké Meziříčí. Tato silnice je stra-
tegická pro spojení regionu Třebíčska 
s dálnicí D1 a je součástí tzv. Severo-
jižního propojení Kraje Vysočina. 

„Spojení území s dálnicí D1 je základ-
ním předpokladem pro udržení konku-
renceschopnosti zde působících firem, 
a tím zásadně přispívá k zaměstna-
nosti regionu. Tato silnice je klíčová a 
prakticky jediná pro příliv nových in-
vestorů, pro které je snadný přístup 
k D1 naprosto zásadní podmínkou,“ 
upozorňuje místostarosta Pacal a vě-
ří, že tento impuls povede k nastarto-
vání řešení problému napojení Třebí-
če na dálnici. 

Silnice II/360 taktéž tvoří důležitou 
spojnici Jaderné elektrárny Dukova-
ny s dálnicí D1. V případě výstavby 
pátého bloku elektrárny bude také 
toto napojení hrát důležitou roli. 


