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Třebíč představuje virtuální projížďku po obchvatu

  

Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) nechalo zpracovat realistickou vizualizaci. To znamená
video, které ukazuje reálnou silnici v krajině, včetně křižovatek, protihlukových stěn, tunelu,
mostů a dalších. Video bude od 26. září přístupné na titulní straně webu města www.trebic.cz ,
i na oficiálních stránkách třebíčského obchvatu 
www.obchvat.trebic.cz
.

  

„Vizualizace je výborně zpracovaná, lidé si udělají přesný obrázek toho, jak bude silnice
vypadat, kudy povede, jak budou řešené křižovatky, sjezdy či odhlučnění obytných zón,“ uvedl
starosta Třebíče Pavel Pacal.

  

Jakmile stát schválil trasu přepravy nadrozměrných nákladů pro výstavbu nového jaderného
zdroje v Dukovanech včetně obchvatu Třebíče, aktivovali se odpůrci této trasy.      

  

„Je to pochopitelné, je to velká dopravní stavba a ta nikdy nebude vyhovovat všem. Musíme se
ale dívat na město jako celek, na to, v jaké době žijeme a také do budoucna. Není šance, že by
v dohledné době na silnicích ubylo aut. Tohle je problém, který řešíme dnes a denně, parkování
a kapacitu silnic. Jediným řešením, které zklidní dopravu ve městě, je nová silnice. Alternativní
trasa k Bráfově a Pražské, které jsou přetížené,“ popsal problémy dopravy Pacal.

  

Odpůrci obchvatu vydávají materiály, které zkreslují situaci a mají tendenci zastrašit obyvatele
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Třebíče. Proto město vydalo brožuru, ve které odkazuje na nově zpracovanou vizualizaci a
vyvrací mýty, které o budoucím obchvatu panují.

  

„S odpůrci se při podobných stavbách musí potýkat všechna města, která obchvaty a městské
okruhy staví. Není důvod strašit Třebíčany vykonstruovanými problémy. Dopravu na hlavních
tazích Třebíčí je potřeba rozprostřít na víc komunikací, potřebujeme alternativní objízdné trasy
co nejdříve, ne chiméru v podobě takzvaného velkého obchvatu, kterou stát odmítl a nikdy ji
nepostaví,“ doplnil Pavel Pacal.

  

Irini Martakidisová
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