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DANIEL HANZL představil výsledky průzkumu. Foto: Antonín Zvěřina

Výstavba obchvatu má podporu
(Dokončení ze str. 1)

Za největší problém dotazova-
ní označovali současné uzavírky ve 
městě, a za nejmenší pohyb pěších. 
Dotazovaným se nelíbily například i 
přeplněné ulici, stav komunikací, či 
situace s parkováním. 

„Oproti dopravní situaci má poměr-
ně slušné ohodnocení městská dopra-
va,“ podotkl Hanzl. Nespokojenost 
projevilo asi 8,5 procenta dotáza-
ných, nejvíce v lokalitě Horka-Dom-
ky. Nejméně se lidem líbil komfort 
v autobusech. 

„Myslím si, že tento průzkum může 
městu pomoci například zhodnotit 
počet zastávek v jednotlivých lokali-
tách,“ nastínil Hanzl. 

Další část průzkumu se věnova-
la samotnému obchvatu. Hanzl při-
pomněl, že v této oblasti probíhá ve 
městě poměrně bouřlivá diskuze. 
To ukazuje také  informace, že více 
než 86 procent dotazovaných se v 
poslední době setkalo s problemati-
kou obchvatu. 

„Nejméně kladných odpovědí bylo 
v centru, nejvíce ve čtvrti Borovina,“ 
upozornil Hanzl. Z průzkumu vyply-
nulo, že nejvíce dotazovaných hovoří 
o problematice s přáteli, či v rodině. 
Na otázku, zda dotazovaní souhlasí s 
výstavbou obchvatu, zhruba dvě tře-
tiny odpověděly kladně. 

„To je dobrá zpráva pro ty, kteří chtě-

jí realizovat obchvat,“ mínil Han-
zl. Například v lokalitě Borovina se 
stavbou rozhodně souhlasilo při-
bližně 60 procent dotázaných, což je 
nejvíce v rámci města. 

Zhruba dvě třetiny dotazovaných 
na otázku, zda jim na obchvatu ně-
co vadí, odpovědělo záporně, zbytek 
kladně, nejvíce záporných odpovědí 
se tazatelům dostalo v lokalitě Boro-
vina, necelých 27 procent. 

Nejvíce lidem vadilo, že při realiza-
ci obchvatu dojde k rozdělení Boro-
viny, nebo že při zadávaní stanovení 
tratě nebyl dán dostatečně prostor 
pro vyjádření obyvatel města. Dota-
zovaní naopak vítali obchvat s tím, 
že se zlepší dopravní situace ve měs-
tě. Třetina obyvatel Boroviny si nao-
pak myslí, že obchvat nic nevyřeší. 

Necelá polovina dotazovaných 
uvedla, že pokud se obchvat nevybu-

duje nyní, nepostaví se nikdy. Nejví-
ce jich bylo v lokalitě Borovina. Prů-
zkum se dotkl i propojení výstavby 
obchvatu s dostavbou Jaderné elekt-
rárny Dukovany. 

„Ta je pro město důležitým ekono-
mickým zdrojem,“ zdůraznil Hanzl. 
Ukázalo se, že si to dotazovaní veli-
ce dobře uvědomují, nejvíce v sou-
vislosti se zaměstnaností ve městě. 
„Dostavba se ovšem neuskuteční bez 
obchvatu,“ poukázal Hanzl.

„Chtěli jsme, aby závěrečná zpráva 
byla srozumitelná i pro laiky. Myslíme 
si, že dotazovaní vzali průzkum váž-
ně, o čemž svědčí i podobnost odpovědí 
v jednotlivých lokalitách. Pro zajíma-
vost: stíraly se odpovědi mezi ženami 
a muži, rozdíly byly spíš u věkových 
kategorií,“ uzavřel Hanzl. Zprávu lze 
najít na webových stránkách města.

Starosta Pavel Janata upozornil, 
že město není investorem výstavby 
obchvatu, nýbrž stát. Město pouze 
v minulosti trasu zasadilo do územ-
ního plánu. „Máme určité možnosti, 
jak trasu ve stávající podobě ovlivnit,“ 
doplnil Janata. 

Průzkum se, zejména u odpůrců 
obchvatu ve stávající podobě, nese-
tkal s kladnou odezvou. Vytýkají mu 
účelovost otázek, a že blíže nekon-
kretizuje, kde se tazatelé s obyvateli 
setkali.   

REFERENDUM
CHCEME

Třebíčská radnice svým průzkumem k obchvatu města oslovila 643 obyvatel a nenabídla žádnou alterna�vu k variantě, kterou prosazuje.  My 
alterna�vu nabízíme a chceme, aby se k nejvýznamnější stavbě v Třebíči za mnoho desítek let mohli vyslovit všichni její občané. Proto jsme 
založili spolek Obchvat Třebíče a požadujeme vyhlášení referenda.

Třebíčská radnice
• chce budovat 9,2 m vysoký tunel, nejvyšší v Evropě, možná i na světě 

v místech dvou skládek odpadu, z nichž jedna je toxická

• chce trasou rozdělit Borovinu

• chce budovat až 11 m vysoké pro�hlukové stěny

• chce, aby kolem Domu dě� a mládeže jezdilo 22 �s. aut denně

• chce výrazně poškodit Libušino a Terovské údolí a Lorenzovy sady

• chce zničit část zahrádkářské kolonie u polikliniky Vltavínská, přes 
kterou povede třípruhová silnice

• chce  zavést tranzitní dopravu na už dnes pře�ženou Spojovací ulici a 
do oblas� nákupních center

Kontakty: info@obchva�rebice.cz tel.:  732 337 549, 602 302 737   h�ps://obchva�rebice.cz

Spolek Obchvat Třebíče
• chce skutečný obchvat Třebíče, vedoucí mimo zastavěné čás� a 

rekreační oblas� města 

• chce, aby skutečný obchvat města odvedl z centra města větší díl 
tranzitní dopravy

• chce, aby  doprava nadrozměrných nákladů do Dukovan byla po 
skutečném obchvatu města jednodušší

• chce, aby stavba skutečného obchvatu města co nejméně obtěžovala 
občany, protože bude probíhat  mimo stávající komunikace

• chce, aby stavba skutečného obchvatu města byla rychlejší, protože 
nebude zasahovat do skládek a dalších kri�ckých míst

Pe�ční lis�nu požadující vyhlášení referenda můžete podepsat na některém z 20 míst
v Třebíči, jejichž seznam najdete na našem webu.


