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Řidiči vědí, že Třebíč obchvat 
nutně potřebuje. 
� Antonín Zvěřina

V bodě 15 dubnového třebíčské-
ho zastupitelstva měli členové roz-
hodnout o prodeji pozemku. To již 
projednávali na 5. zasedání města 9. 
prosince 2021 a rozhodli o prodeji s 
výměrou čtyři tisíce metrů čtvereč-
ních za kupní cenu téměř 1,4 mili-
onu korun. 

Ředitelství silnic a dálnic s tím-
to prodejem souhlasilo, neboť díky 
tomu nebude muset do projektu 
obchvatu zahrnovat přístupovou 
komunikaci pro obsluhu žádané 
části pozemku. Zdánlivě banální 
bod rozvířil diskuzi, která se prode-
je zdaleka netýkala. 

Opozice jej využila, aby zdůrazni-
la, že jejím cílem je zastavit výstav-
bu plánovaného obchvatu měs-
ta s nápadem vybudovat obchvat 
v jiné trase. 

Během diskuze z úst ani jednoho 
řečníka nevyplynulo, jak toho chce 
dosáhnout. 

Zda má v záloze nějaká stanovis-
ko kompetentních orgánů, která 
by tento záměr podpořila. Staros-
ta Pavel Pacal zdůraznil, že výstav-
ba plánovaného obchvatu je jediná 
možnost, jak přetíženému centru 

města odlehčit. 
Tam se tvoří téměř každý den 

v kteroukoli hodinu i několikakilo-
metrové kolony, které tíží většinu 
řidičů, již Třebíčí projíždějí. Třebíč-
ské noviny se na stanovisko zeptaly 
investora akce Ředitelství silnic a 
dálnic (ŘSD) ČR. 

„V rámci přípravy obchvatu Třebíče 
se nacházíme ve fázi územní přípra-
vy. V současné době probíhá inženýr-
ská činnost za účelem podání společné 
žádosti za účelem vydání územního 
rozhodnutí a posouzení vlivu stavby 
na životní prostředí (EIA), přičemž 
s podáním žádosti počítáme v řádu 
několika měsíců. V přípravě stavby 
pokračujeme podle stanoveného plá-
nu a nejsou nám známé žádné sku-
tečnosti, které by byly důvodem k její-
mu zastavení,“ sdělil mluvčí Martin 
Buček.

Pokračoval, že plánovaný obchvat 
je sice jednou ze staveb dopravní 
infrastruktury mající vztah k výstav-
bě pátého bloku Jaderné elektrárny 
Dukovany, svůj význam má přede-
vším pro město Třebíč, kde je dlou-
hodobě nevyhovující dopravní situa-
ce na silnici I/23 a na průtah městem 
napojených krajských komunikací II. 
třídy. Plánovaný obchvat právě tuto 
dopravu z centra vyvede. 

 (Pokrqačování na str. 2)

Výstavba obchvatu 
se stále připravuje

ČARODĚJNÝ REJ. Oslavy posledního dubnového dne se konaly na mnoha místech 
v Třebíči. Už v pátek 29. dubna odpoledne si čarodějnice daly sraz na hřišti u 
Domu dětí a mládeže.  Foto: Antonín Zvěřina 


