Nadcházející dopravní omezení
Pátek, 27 Květen 2022 17:58

Odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu v Třebíči informuje o dopravních
omezeních ve městě.

Revitalizace bytového domu v Družstevní ulici

Od 30. května do 23. června letošního roku bude uzavřen chodník před bytovým domem č. p.
988 v Družstevní ulici. Ve stejném termínu budou vždy od 6:00 do 18:00 uzavřena dvě
parkovací stání před domem. Důvodem omezení je oprava bytového domu a zajištění vjezdu
stavební techniky.

Plošné opravy v Borovině

Od 2. června začnou práce v ulicích Revoluční, Spojenců a Dělnické náměstí. Za provozu zde
bude probíhat frézování starého asfaltového povrchu a úpravy podkladních vrstev a dešťových
vpustí. Od pátku 10. června od 18:00 budou silnice úplně uzavřeny, kvůli pokládce asfaltu. Ulice
budou průjezdné od neděle 12. června, od dopoledních hodin.

Zámostí 2022

Od pátku 3. června do neděle 5. června budou v Třebíči dopravní omezení, z důvodu pořádání
festivalu Zámostí 2022. Uzavřeno bude parkoviště v ulici Pod Zámkem, a to od 3. 6. od 9:00 do
5. 6. do 15:00. V Hasskově ulici bude v termínu od 3. 6. do 4. 6., v časech od 19:00 do 22:00
uzavřena část chodníku před domem č. p. 93/20. A v Blahoslavově ulici v židovské čtvrti bude
dopravní omezení od 3. 6. od 15:00 do 4. 6. do 23:00.

Rekonstrukce domu v ulici Obránců Míru
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V termínu od 6. června do 30. září letošního roku bude probíhat oprava domu č. p. 468/45, v
ulici Obránců Míru. Po celou dobu výstavby budou uzavřeny oba chodníky u domu. Uzavírka
komunikace a pěti parkovacích stání bude probíhat vždy podle potřeby stavby, zhruba 10x 1-3
dny, v době od 8:00 do 15:00, z celé doby výstavby.

Třebíčský jarmark v ulici Tomáše Bati

V sobotu 11. června od 6:30 do 16:00 bude úplná uzavírka v ulici Tomáše Bati, před Domem
dětí a mládeže. Důvodem uzavírky je konání Třebíčského jarmarku. Objížďka povede ulicí
Koželužská.

Irini Martakidisová
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