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červenec

Práce omezí 
dopravu 

Od začátku prázdnin do konce lis-
topadu budou probíhat stavební 
práce v Čeloudově ulici v Třebíči. 
Revitalizace sídliště zahrnuje rekon-
strukci vozovky, chodníků a zpev-
něných ploch, veřejného osvětlení, 
vybudování přístřešků pro komunál-
ní a separovaný odpad, sadové úpra-
vy a mobiliář. 

Od 4. července do 30. listopadu 
letošního roku bude v ulici Čeloudo-
va úplná uzavírka od domů č. 1116 
po dům č. 1108. Ve stejném termínu 
bude také dopravní omezení v ulici 
Kubišova. 

Cena investice si vyžádá necelých 
šest milionů korun bez DPH.   -zt-

V kostele začíná 
výstava obrazů

V boční lodi kostela sv. Martina v 
Třebíči se koná výstava obrazů Mila-
dy Vedralové. Autorka nových ole-
jomaleb ji nazvala K oslavě a chvá-
le Boží, k radosti, spokojenosti, 
k potěšení a zbožnosti všech, kteří 
navštěvují kostel a zhlédnou malby. 
Archivní práce na nástěnce vytvo-
řili studenti Katolického gymnázia. 
Výstava bude k vidění během měsí-
ců července, srpna a září. 

Milada Vedralová bude od čtvrtka 
21. července do čtvrtka 18. srpna svá 
díla vystavovat také v Galerii Kruh v 
Židovském městě. V červnu autorka 
věnovala obraz Nanebevzetí Panny 
Marie do kaple sv. Josefa v Domově 
důchodců Koutkova.     -zt-

JUNIOR SHOW 2016: 17. ročník reprezentativní přehlídky Obchodní akademie a Hotelové školy se konal v červnu v Kon-
gresovém centru Pasáž. Nabídl 14. ročník Melounového šampionátu, mezinárodní soutěž ve vyřezávání melounů a také 
Junior Jogging, republikovou soutěž v běhu číšníků s vínem.  Foto: Antonín Zvěřina

Nabídky na provozování měst-
ské hromadné dopravy lze zasí-
lat do poloviny srpna. 

 Antonín Zvěřina

Nově výběrové řízení na provozo-
vatele městské hromadné dopravy 
vypsalo město Třebíč. Podmínky pro 
případné zájemce přiblížil místostaros-
ta Pavel Pacal a vedoucí odboru dopra-
vy Aleš Kratina.

Pacal naznačil, že se jednalo o dlou-
hodobou záležitost a věří, že se poda-
řilo v této oblasti odvést kvalitní prá-
ci. „Doufáme, že od počátku roku 2017 
nový dopravce minimálně zachová dosa-

vadní trend při přepravě lidí, případně 
standard ještě zvýší,“ podotkl. 

Připomněl, že zadávací řízení se při-
pravovalo více než rok a po stejnou 
dobu o této akci případní zájemci 
věděli. Naznačil, že na podmínkách se 
podílela pracovní skupina zastupitel-
stva, kde byly zastoupeny všechny sub-
jekty, které se po volbách do vrcholné-
ho orgánu města dostaly. 

Vše podle zákona
„Výběrové řízení jsme vyhlásili k 16. 

květnu a nabídky lze zasílat do 15. srp-
na,“ sdělil Pacal. Zdůraznil, že vše pro-
bíhá podle příslušného zákona. Uza-

vřená smlouva bude platiti do konce 
roku 2024. 

„Je to z toho důvodu, že osm let je doba 
pro odpis autobusu,“ poznamenal Pacal. 
Doplnil, že tím město hodlá do zakáz-
ky přilákat víc zájemců. Soutěžit se 
bude o 910 tisíc odježděných kilome-
trů. Nebude se jednat jako dosud o 
kilometry při přejezdech autobusů bez 
cestujících

„Nový dopravce nám předloží nabíd-
ku, za kolik korun je schopný provozovat 
dopravu na jeden kilometr,“ poukázal 
Pacal. Upozornil, že město také musí 
při výběrovém řízení vzít na vědomí 
tržby.

Hledají provozovatele autobusů


