
Revitalizace Karlova náměstí: začaly přípravné práce
Čtvrtek, 16 Červenec 2020 05:37 - 

  

Centrum města Třebíče čekají v příštích měsících velké změny. Na řadu přichází dlouho
očekáváná revitalizace Karlova náměstí. Celá stavba je rozplánovaná do 26 měsíců.
aktuálně probíhá veřejná soutěž o zhotovitele zakázky a v případě, že soutěž proběhne
bez problémů, letos v září začnou stavební práce.

  

Karlovo náměstí v novém uvidí lidé za dva roky, tedy v září roku 2022 a kromě veškerých sítí
pod povrchem náměstí se mohou těšit na sjednocení ploch náměstí, zklidnění dopravy v centru
města, nové zastávky MAD, úpravu zeleně, podzemní kontejnery na tříděný odpad, nový
mobiliář, hned dva vodní prvky a další.

  

Příprava je v plném proudu

  

Některé přípravné práce začaly už v červnu. Občanů města, zejména řidičů, se tak už týkají
některá omezení. Pro majitele parkovacích karet Karlovo náměstí sever, jih, Hasskova ulice,
Martinské náměstí, Přerovského, Soukopova a Otmarova bude vyčleněna odstavná plocha v
Otmarově ulici za tělocvičnou. Od 1. července bude vjezd na odstavnou plochu umožněn pouze
majitelům parkovacích karet z uzavřených ulic.      

  

Zastávky MAD z Karlova náměstí se přesunou k autobusovému nádraží. Odsud se
cestující na náměstí dostanou každou půlhodinu malým autobusem.

  

Od začátku srpna bude z náměstí po celou dobu stavebních prací zcela vyloučena městská
autobusová doprava. Od 1. října ji nahradí menší autobus, který bude v půlhodinových
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intervalech převážet cestující z provizorních zastávek u Grandhotelu a staré pošty do ulice
Vítězslava Nezvala, kam se přesunou ostatní zastávky MAD z náměstí.

  

Všechny provozovny na Karlově náměstí budou fungovat v běžném režimu. V první etapě
budou u provozoven na horní straně vybudovány provizorní přístupy. Dolní strana bude bez
omezení.

  

harmonogram prací:

  

27. 6. 2020 - 20. 11. 2020 - uzavírka ulice Přerovského

  

27. 6. 2020 - 15. 9. 2020 - uzavírka křižovatky Přerovského x Karlovo náměstí (průjezd
autobusů zachován do 31. 07. 2020)
- horní strana Karlova náměstí od křižovatky s ulicí Hasskova bude vedena v režimu
obousměrného provozu - s couváním vozidel

  

02. 7. 2020 - 17. 7. 2020 - uzavírka křižovatky Přerovského x Soukopova x Martinské
náměstí - výjezd z ulice Hasskova na silnici
I/23 Masarykovo náměstí - změna
jednosměrného režimu 
(zrušení možnosti vjezdu do ulice Hasskova z Masarykova náměstí),
ulice Soukopova bude vedena v režimu obousměrného provozu

  

18. 7. 2020 - 31. 07. 2020 - uzavírka Karlova náměstí - úsek od křižovatky s ulicí
Přerovského po spodní stranu Karlova náměstí (komunikace u
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje)

  

18. 7. 2020 - 19. 7. 2020 - uzavírka vjezdu do ulice Hasskova z Masarykova náměstí - vjezd
pouze z Karlova náměstí
(náhradní termín 25. 07. 2020 - 26. 07. 2020)
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01. 8. 2020 - 31. 8. 2020 - uzavírka části ulice Soukopova - komunikace mezi bývalou
budovou České spořitelny a budovou MěÚ

  

01. 8. 2020 - 15. 9. 2020 - uzavírka Jejkovské brány - zřízení zastávek pro MHD na ulici
Smila Osovského (před poštou) a na
ulici Vít
ězslava Nezvala
- přesun autobusových zastávek MAD z Karlova náměstí, uzavírka parkovacích stání, vjezd a
výjezd u ulice Soukenická na povolení stavby, zřízení parkovacích stání v místě autobusových
zastávek 
(horní strana náměstí)

  

15. 9. 2020 - 30. 9. 2020 - omezení parkovacích stání a uzavírka ulice Otmarova ve
výjezdu na ulici Smila Osovského , po místo uzavírky bude ulice
vedena v obousměrném provozu.

  

Irini Martakidisová
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