leden

Letošní sbírku
zahájí na náměstí
Zahájení Tříkrálové sbírky v Třebíči
– vítání Tří králů na Karlově náměstí, se uskuteční ve středu 3. ledna od
patnácti hodin.
Tři králové za doprovodu slona a
obřích andělů půjdou průvodem k
živému Betlému, aby se poklonili
Ježíškovi a přinesli mu dary.
Přivítá je starosta města Pavel
Janata, sbírce, koledníkům i městu
požehná děkan Jiří Dobeš.
Zazní zpěv koled, vystoupí žáci
základní umělecké školy, proběhne
soutěž pro malé i velké zpěváčky.
-zt-

VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Vánoční výstavu s přáním do nového roku připravila hotelová škola v Třebíči. Studentky nastínily, že do
něj je dobré vystoupit s písní a úsměvem na rtech.
Foto: Antonín Zvěřina

Radnice chce nový dopravní generel
Kulatý stůl radnice na téma
Parkování ve městě se nesetkal
se zájmem občanů. Zaměstnanci úřadu, kteří se dostavili, byli
v trojnásobné převaze.
 זMirka Čermáková

Vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina seznámil
přítomné se schématem parkování
ve městě. Prozradil i záměry odboru
v roce 2018 pro rozšíření parkovacích míst.
Parkování ve městě lze rozdělit do
tří až čtyř kategorií. Řidiči mohou
parkovat na veřejných plochách –
klasických veřejných parkovištích s

oficiálně schváleným stáním.
Dále jsou to tzv. odstavné plochy –
nezpevněné, kde se toleruje odstavení aut – nejsou to ale oficiální parkoviště, jsou i v centru města, například
v ulici Otmarova, pod zimním stadionem.
Veřejné plochy placené jsou rezidenčním parkováním s parkovací
kartou, a parkoviště s parkovacím
automatem.
Nejrozšířenější kategorií je soukromé parkování - garáže, soukromý
pozemek firem.
Aleš Kratina promítl graf s názvem
„Registrace motorových vozidel
v obcích s rozšířenou působností od
roku 2004 do roku 2015“.

Počet aut rok od roku roste
„Každý rok dochází k výraznému
navyšování počtu automobilů v Třebíči.
Je to základní odpověď na to, proč stále
roste tlak na parkovací místa. A rostou i
výtky, proč město nerozšiřuje parkoviště.
Já si o tomto grafu myslím, že problém
začíná u nás, u uživatelů pozemních
komunikací. Ze všech rozhovorů s občany mám dojem, že právo na zaparkování je zakotvené v ústavě ČR,“ konstatoval Kratina a upozornil, že je to zcela
jinak. Přál by si, aby každý, kdo si pořizuje osobní automobil, předem si rozmyslel, kde ho bude parkovat. Není
totiž výjimkou, že v jedné rodině jsou
tři až čtyři osobní automobily.
„Sídlištní problém nám tím pádem ros-

te. Počet aut v roce 2015 byl téměř 40
tisíc, což považuji za hodně zajímavé, a
jsem zvědavý na číslo za rok 2017. Zcela jistě se dostaneme přes 40 tisíc vozidel
na území města. Téměř jedna třetina aut
jsou služební vozy, které přijedou z jiných
měst. I když si odmyslíte ty třebíčské, které během dne odjedou z města,“ upozornil vedoucí odboru.

Zastaralý dokument!
Za zásadní dokument považuje Plán
udržitelnosti městské mobility. Poslední dopravní generel města je z roku
2007, a od té doby beznadějně zastaral. Je jasné, že spousta dopravních
toků městem se změnila.
(Pokračování na str. 3)

