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Schválili směnu pozemků
U sportovního okruhu u rybníku Zámiš vyroste nové sportovní
centrum.
� Antonín Zvěřina

Rada města Třebíč doporučila
zastupitelstvu rozhodnout o směně
pozemků pod bývalým stadionem
na baseball u nádrže Zámiš. Starosta
Pavel Pacal (Pro Třebíč) směnu okomentoval tím, že město má zájem
v místě vybudovat další prvky pro
sport a zábavu. Ty naváží na hojně
využívaný asfaltový okruh.
„Myslíme si, že je to krok správným
směrem, protože získáme prostor pro
rozšíření aktivit v tomto místě,“ poznamenal Pacal. Doplnil, že je to ideální
místo nejen pro aktivity rodin s dětmi i s možným občerstvením. Realizaci předpokládá nejdříve na sklonku příštího roku.
Místostarosta Pavel Janata (KDUČSL) na jednání zastupitelstva uve-
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Aktuality

Výstavbě obchvatu nic nebrání

dl, že vedení města se již dlouhé
roky snaží získat od soukromých
majitelů tyto pozemky. Veškerá jednání doposud ztroskotala, až nyní se
podařilo dohodnout řešení, které je
popsáno výše.
„Jedná se o strategické pozemky, kde
může město vybudovat sportovní areál
pro volnočasové aktivity svých občanů.
Tyto pozemky v poslední době nabyly
na významu díky nově vybudovanému
sportovnímu okruhu Zámiš - Bažantnice, kam proudí davy lidí za sportem
i odpočinkem. Získaný areál by tedy
mohl značně rozšířit nabídku trávení
volného času,“ vysvětlil Janata.
Doplnil, že město jednomu z vlastníků doplatí částku zhruba 2,5 milionu korun. Poukázal, že ceny pozemků vychází ze znaleckých posudků.
Pacal zastupitelům sdělil, že v letošním roce radnice plánuje pořízení
studie na rozvoj této lokality a potvrdil realizaci v příštím roce. Zastupitelé směnu schválili.

Správnost
trasy
třebíčského
obchvatu potvrdil Nejvyšší správní
soud. Vyplývá to z rozsudku, který
zamítl kasační stížnost skupiny lidí
a firem z Třebíče, kteří nesouhlasí s
plánovanou stavbou obchvatu.
Po zamítnutí stížnosti u Krajského soudu v Brně je nyní rozhodnutí Nejvyššího soudu konečné a není
proti němu odvolání.
Nejvyšší soud v konečném rozsudku mimo jiné uvádí, že realizace
obchvatu vyvolá snížení dopravní
zátěže, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení počtu úrazů a
úmrtí v důsledku dopravních nehod,
zlepšení hlukové a imisní situace,
zlepšení kvality prostředí v zástavbě
a že bude mít pozitivní vliv na veřejné zdraví a kvalitu života v dotčeném
území.
Soud posuzoval námitky i s tím, že

na rozdíl od průjezdních úseků historickým centrem města se nepříznivé vlivy v trase obchvatu, jako je
hluk, emise, či bezpečnost, budou
účinně řešit efektivními technickými, organizačními a kompenzačními
opatřeními.
Ředitelství silnic a dálnic pracuje intenzivně na dalších stupních
potřebné dokumentace pro stavbu
obchvatu. Aktuálně budou probíhat přípravné geologické práce na
pozemcích v koridoru budoucího
obchvatu, společnost SG Geotechnika provede 124 vrtů v rozmezí
hloubky 3 až 25 metrů.
Účelem je vyhodnocení inženýrskogeologických poměrů lokality,
pro zpracování stavebního povolení.
Samotná stavba obchvatu by měla
začít v roce 2025, její dokončení je v
plánu do roku 2029.
–zt-

Čistotě vody pomohou zdrže
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit Prohlášení o zajištění
finančních zdrojů na spolufinancování investiční akce Třebíč - dešťová zdrž. Dvě nádrže hodlá na území
města zbudovat spolek Vodovody a
kanalizace. Příspěvek města má činit
po dobu tří let roků 2022 a 2025
zhruba 27 milionů korun.
Místostarosta Pavel Janata uvedl,
že jedna se má nacházet na levém
břehu řeky Jihlava poblíž křižovatky
ulic Velkomeziříčská a Brněnská a

druhá na vstupu do čistírny odpadních vod.
Součástí bude i nová kanalizace
pod řekou a v dotčených oblastech
města. To podmiňuje i správce řeky
Povodí Moravy. Nádrž na dešťovou
vodu vznikne v rámci revitalizace
Karlova náměstí i v místě bývalého
sociálního zázemí. Vodou bude možné zalévat. Místo poslouží i pro podzemní umístění odpadových kontejnerů. Zastupitelé příspěvek schválili.
–zt-

Připravili novou vyhlášku
lé nemovitostí, ve kterých není nikdo
k trvalému pobytu přihlášený s výjimkou objektů určených k rekreaci. Od
poplatku budou osvobozeni lidé s dlouhodobým pobytem v zahraničí,“ informoval Pacal.
Doplnil, že město prozatím neuvažuje o poplatcích podle množství
vytříděného odpadu. Bylo by to
složité zejména na sídlištích a město nemíní obyvatele rozdělovat do
kategorií. Místostarosta Pavel Janata
doplnil, že by si to vyžádalo i nemalé finanční prostředky. Zastupitelé
vyhlášku schválili.
–zt-
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JEN dvě města v České republice se mohla pochlubit, že mají metro, Praha a Třebíč. Bohužel to třebíčské muselo ustoupit úpravám na Karlově náměstí a nahradí
jej nádrž na dešťovou vodu. Třebíčáci vědí, že v těchto místech bývaly podzemní
veřejné záchodky. A o nich se traduje tato příhoda. Mladého muže oslovila skupina turistů, údajně ze Sovětského svazu, jak se dostanou k bazilice sv. Prokopa.
A ten jim poradil, že nejlépe bude využít metro a poslal je právě do zmíněných
záchodků. A skrze oken restaurace Šedý se s kamarády pochechtával, když skupina opravdu vešla do záchodků a zklamaně zase vycházela ven. No a od té chvíle
měla i Třebíč svoje metro.
Foto: Antonín Zvěřina

Rada města doporučila zastupitelstvu vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Starosta Pavel Pacal se vyjádřil, že
změny se uskutečnily kvůli nové
legislativě v této oblasti. Ta nabude
účinnost od počátku příštího roku.
Pacal upozornil, že od počátku příštího roku se zvyšuje cena za
odpad o 16 korun měsíčně. Současný poplatek činí 648 korun ročně,
nově 840 korun ročně a město ho
navyšuje po devíti letech.
„Platit budou nejen obyvatelé města s trvalým pobytem, ale i majite-
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