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Výstavba mostu se protáhne
(Dokončení ze str. 1)

„Prodloužení výstavby nemají cha-
rakter osobního pochybení. Není vylou-
čeno, že situace bude v budoucnu pře-
hodnocena,“ připouští mluvčí Kraje 
Jitka Svatošová. 

Proč se zpráva objevila až 21. listo-
padu? „V tuto chvíli je prodloužení ter-
mínu aktuální. Dodavatel i Kraj inten-
zivně hledali řešení, tato varianta byla 
přijatelná pro obě strany,“ odpovídá 
Svatošová. 

Kdo bude kompenzovat lidem na 
objízdných trasách jejich náklady? 
„Kompenzace vzniklých vícenákladů je 
kompenzována autodopravcům, pokud 
se jim prodloužením trasy navýší počet 
kilometrů, náklady se tak nepromítají 
do jízdného, které se nezvyšuje. Objízd-
né trasy vedou městem, nejsou zásadně 
delší,“ říká mluvčí. 

Na otázku, zda Kraj bude provádě-
jící fi rmu penalizovat, mluvčí neví. 
„Na tuto otázku zatím neexistuje 
odpověď. Ano i ne přicházejí v úvahu,“ 
naznačuje Svatošová. Doplňuje, že 
stavební dozor byl prováděn dosta-
tečně. 

Zpoždění nemůže pochopit jedna-
tel projektové společnosti DELTA, 
sídlící na Komenského náměstí pří-

mo naproti staveništi, Erik Štefano-
vič. „Něco takového by se u soukromé-
ho investora nemohlo stát. Nikdy by 
nedopustil, aby celý proces od začátku 
neřídil profesionální stavební manage-
ment,“ říká. 

„Na západě toto pochopili už dáv-
no, a je to standardem u všech stát-
ních zakázek,“ doplňuje. Nedokáže 
si představit, že by tam nastal takový 
posun termínu dokončení. 

„Nechápu, když se prodlouží výstav-
ba mostu o čtyři měsíce, že za to někdo 
nenese odpovědnost,“ pokračuje. 
Pokud někdo zahájil projekci, zadá-
vací řízení a zadal zakázku bez zna-
losti všech podmínek, tak je to, pod-
le něj, vysoce neprofesionální. 

Naznačuje, že se ve stavebnictví 
často stává, že takové chyby vedou 
k nemožnosti dílo dokončit. „Co 
kdyby po stržení mostu zjistili, že nová 
výstavba technicky není možná vůbec?“ 
ptá se. 

Velice ho pobavila i zpráva, že před 
stržením mostu nebylo možné pro-
vést geologický průzkum. „Tomu 
může věřit skutečně jen laik. Geologie 
probíhá ve vrstvách, a průzkum vedle 
mostu má téměř stejnou vypovídající 
hodnotu, jako průzkum pod mostem,“ 

zdůrazňuje.
Připouští, že objížďka po určitou 

dobu je nutností. Když ji ale někdo 
prodlouží o čtyři měsíce, to považu-
je za neuvěřitelné. „Soukromý inves-
tor by tak nepřipravenou stavbu nikdy 
nespustil,“ upozorňuje Štefanovič.

„Je nutné si uvědomit, že pro-
dloužením trasy vznikají náklady i 
občanům. Nám nikdo tyto vícenáklady 
hradit nebude,“ poukazuje. 

Nezná přesnou frekvenci přejezdu 
mostu, ale ví, že tyto hodnoty město 
nebo Kraj měřili. 

„Před zahájením prací byli kolem cest 
vidět lidé, kteří fr ekvenci počítali. Kraj 
by měl tato čísla zveřejnit. Pokud ale 
například použiji čísla z našeho vlast-
ního měření v Lanškrouně z letošního 
léta při obdobné situaci, tak se domní-
vám, že nebudu příliš daleko pravdy 
při následujícím výpočtu,“ tvrdí. 

„Pokud budeme předpokládat prů-
měrnou denní fr ekvenci osm až deset 
tisíc aut, tak se při tříkilometrové dél-
ce objízdné trasy dostaneme na zhruba 
24 až 30 tisíc kilometrů denně. Obča-
né Třebíče objedou pravděpodobně 
jednou za dva dny délku delší než celý 
obvod zeměkoule,“ naznačuje.

Při průměrných nákladech za jeden 

kilometr ve výši 5,50 korun, náklady 
pohonné hmoty, opotřebení auto-
mobilu a podobně, tak občané za 
chybu v přípravě rekonstrukce mos-
tu zaplatí asi 2,5 až 3 miliony korun 
měsíčně z vlastní kapsy. 

Při čtyřech měsících prodlení to 
může být až dvanáct milionů korun. 
V těchto nákladech nejsou započte-
ny další ekonomické ztráty občanů, 
jako delší doba na cestě do práce a 
podobně. „Při takto vysokých nákla-
dech musí nést někdo zodpovědnost za 
své špatné rozhodnutí, dodává Štefa-
novič.

Třebíčské rodačka, eurokomi-
sařka Věra Jourová, stráví 
Vánoce s rodinou a silvestra 
s kamarády. Těší se hlavně
na bramborový salát.

 Antonín Zvěřina

Kde a jak budete trávit letošní 
Vánoce?

Ráda bych strávila tak, jako každý 
rok, Vánoce s rodinou v Třebíči, těch 
pár společných dnů je vždycky sku-
tečná vzácnost, dárek sám o sobě.

Na které Vánoce nejraději vzpo-
mínáte?

Čím jsem starší, tím víc vzpomínám 
na vánoce u babičky a dědy, tatínek a 
maminka ve svátečním rozpoložení, 
celá velká rodina pohromadě, zpívá-
ní koled u vánočního stromu, který 
dědeček předtím obřadně a důležitě 

zdobil celý den, a my děti jsme naku-
kovaly klíčovou dírkou. A co bylo pod 
tím stromem, vlastně nebylo důležité.

Která hračka vám udělala největší 
radost?

V osmi letech jsem dostala kolo – 
skládačku, jezdila jsem na něm do 
svých třiceti.

Na čem si o Vánocích nejvíc 
pochutnáte?

Zcela jistě je to bramborový salát, 
už jeho příprava večer před Štědrým 
dnem je malý rituál. A mám radost, 

že ho mé dospělé děti chtějí udělat 
ode mě, že jim chutná, a že jim mož-
ná taky trochu připomíná jejich dět-
ství.

Máte nějaký zvyk, který není běž-
ný?

Nic zvláštního, na Vánocích je mys-
lím krásný právě ten opakující se běh 
věcí. Ale možná se u nás trošku víc 
než v jiných rodinách zpívají koledy, 
hrajeme při nich se synem střídavě na 
klavír. Vloni jsme to nevydrželi, a pře-
jeli jsme je už večer předtím…

Jak oslavíte letošní konec roku?
Tak to je zatím ve hvězdách.

Čím si připijete?
Nový rok bez Bohemky jako by 

nebyl.

S kým Vánoce a silvestra budete 
trávit?

Vánoce s rodinou a silvestra s kama-
rády.

Znamená to pro vás aspoň na 
chvíli se oprostit od pracovních 
problémů?

Nerada bych to zakřikla, žijeme v 
neklidné době a návrat do práce – 
nejen v mysli, ale i fyzicky – může v 
mé práci nastat kdykoli.

Co byste lidem v Třebíči popřála 
do nového roku?

Lidem v Třebíči – rodině, přátelům 
a spolužákům z gymplu, sousedům 
a známým i neznámým  - všem přeji 
hlavně pevné zdraví, pozitivní myšle-
ní a dobrou vůli pro sebe i pro druhé.

Myslíte si, že bude klidnější než 
letošní?

Snad ano, měl by být klidnější, nut-
ně potřebujeme víc jistoty a stability.

Jourová: Ať je nový rok klidnější

Věra
Jourová

ODMĚNA za vozidlo až 3000 Kč
Vystavení dokladu o likvidaci zdarma

www.ekometal-srot.cz
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