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říjen

Vedení města výběrové říze-
ní na provozování hromadné 
dopravy zklamalo. 

 Antonín Zvěřina

Zklamání, tak se dá vyjádřit pocit 
vedení města Třebíče ohledně výbě-
rového řízení na provozovatele měst-
ské hromadné dopravy. Doplňují-
cí dotazy k zadávací dokumentaci si 
vyžádali tři zájemci. 

Do lhůty pro podání nabídek se 
přihlásila pouze jedna z nich. Mís-
tostarosta Pavel Pacal připomněl, že 
současnému dopravci smlouva končí 
koncem roku. Právě tato fi rma TRA -
DO MAD jako jediná měla o provoz 
zájem. 

„Odbor dopravy zahájil přípravu 
soutěže loni v březnu. Tuto informa-

ci uveřejnil na evropské úřední desce,“ 
uvedl Pacal. Ve stejné době město 
vybralo administrátora soutěže, aby 
se vše uskutečnilo podle zákona.  

„Město se inspirovalo dalšími městy, 
například Přerovem, Jihlavou, Velkým 
Meziříčím, Jindřichovým Hradcem či 
Znojmem,“ poznamenal Pacal. 

To umožnilo nastavit pro cestují-
cí ty nejlepší podmínky. Stanovis-
ko poskytly i jednotlivé kluby stran 
a hnutí zastoupených v zastupitel-
stvu. Většinu požadavků se podařilo 
zapracovat. 

„Bohužel se přihlásil pouze jeden 
zájemce, který nabídl cenu ročních 
nákladů pro 910 tisíc kilometrů ve 
výši 58,5 milionů korun,“ konstato-
val Pacal. Vysvětlil, že na nákladech 
se budou podílet také fi rmy a obce, 

které tuto dopravu využívají. Město 
také počítá z redukcí nevyužívaných 
spojů, kdy se počet kilometrů sníží 
na 881 tisíc. 

Náklady se také sníží o tržby. „Cel-
kovou platbu za městskou autobuso-
vou dopravu v příštím roce předpo-
kládáme ve výši 41,5 milionů korun,“ 
upozornil Pacal. Netajil, že se jed-
ná o navýšení o zhruba tři miliony 
korun. To souvisí s navýšením podí-
lu mezd řidičů o 2,66 korun na kilo-
metr. 

„To pro nás nebylo překvapením 
v souvislosti s napjatou situací mezi 
řidiči a podniky, kdy dochází i ke 
stávkovým pohotovostem,“ zdůraz-
nil Pacal. Naznačil, že od 1. ledna 
příštího roku do ulic Třebíče vyje-
de minimálně deset nových nízko-

podlažních autobusů. Doplnil, že 
všechny požadavky města k podpisu 
smlouvy zůstaly zachované. 

„To znamená například platba pla-
tebními kartami, wifi  v autobusech, 
informační cedule na jednotlivých 
zastávkách, kancelář na Centrálním 
Karlově náměstí s možností zakoupe-
ní jízdenek, to všechno bude v platnos-
ti,“ poukázal Pacal. 

Jízdně se zvýší o dvě až tři koru-
ny kromě půlročního a ročního před-
platného (tabulku Třebíčské noviny 
přinesly v červencovém čísle). Největ-
ší novinkou je skutečnost, že důchod-
ci nad 70 let po zakoupení kupó-
nu budou jezdit zdarma. Jedná se o 
požadavek veřejnosti, což odsouhlasily 
všechny politické subjekty. 

Své služby na MHD nabídla jedna fi rma
VYSTOUPIL SOUBOR BAJDYŠEK: Poslední akcí Třebíčského kulturního léta se stalo tradičně Bramborobraní. Na akci se 
představil také folklorní soubor Bajdyšek. Více na str. 18. Foto: Antonín Zvěřina 

Konají se volby
Volby do Zastupitelstva Kraje Vyso-

čina se uskuteční v pátek 7. a v sobotu 
8. října. V pátek se volební místnosti 
otevřou od 14 do 22 hodin, v sobotu 
od 8 do 14 hodin.   -zt-

Vyzkouší si 
záchranu člověka
Evropský den záchrany lidské-

ho života se uskuteční na Karlově 
náměstí v Třebíči v pátek 14. října. 
Akce bude zahájena v 8.30 hodin. V 
průběhu dne bude pro veřejnost při-
praven na náměstí stan s možností 
nácviku poskytování první pomoci 
při srdeční zástavě a praktické ukáz-
ky záchrany. Třebíčské centrum a 
centrum DaR pořádají obdobnou 
akci v pondělí 17. října. -zt-

Otevře své dveře
 Den otevřených dveří pořádá Den-

ní rehabilitační stacionář pro tělesně a 
mentálně postižené Třebíč v pátek 5. 
října v rámci Týdne sociálních služeb. 
Začíná v 8 a končí ve 14 hodin na 
adrese Družstevní 1079.    -zt-


