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V rámci Operačního programu ži-
votní prostředí jsou vyčleněny pro-
středky na výměnu kotlů na tuhá pa-
liva pro domácnosti. Tyto prostředky 
budou jednotlivým domácnostem 
poskytovány prostřednictvím Kraje 
Vysočina. Níže jsou uvedeny základní 
informace:

Jedná se o výměnu zdrojů tepla 
na pevná paliva za:

• Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 
%.

• Kombinovaný kotel (uhlí + bio-
masa) – dotace nejvýše 75 %.

• Plynový kondenzační kotel – 
dotace nejvýše 75 %.

• Tepelné čerpadlo – výše maxi-
mální dotace bude upřesněna.

Všechny nově pořizované kotle 

musí splňovat požadavky Směrni-
ce Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich 
prováděcích předpisů.

Maximální způsobilé výdaje projek-
tu jsou stanoveny na 150 tis. Kč.

Pokud bude vyměňován kotel v bu-
dově energetické náročnosti D a hor-
ší, musí být součástí projektu kromě 
samotné výměny ještě finančně mé-
ně náročná opatření na snížení ener-
getické náročnosti budovy, jejichž 
dopad musí být potvrzený energetic-
kým specialistou. 

Jedná se o výdaje ve výši max. 20 
tis. Kč.

První výzva pro občany k podává-
ní žádostí o kotlíkové dotace na Kraji 
Vysočina je plánována na první čtvrt-
letí roku 2016.  -zt-

Dotace z operačního programu 
pomůže při výměně kotle

Město bude svítit 
úsporněji

Město Třebíč postupně vyměňuje zastaralé 
lampy veřejného osvětlení, které jsou již za hra-
nicí životnosti za nové, úsporné a modernější. 
Dosud bylo vyměněno 15 komunikačních sví-
tidel v ulici Koželužská, do konce srpna dosta-
nou 23 nových lamp ulice Revoluční a Spojen-
ců, a dalších 20 jich bude vyměněno v Ruské 
ulici. V rámci smlouvy na veřejné osvětlení 
jsou svítidla pořízena z rozpočtu města za zvý-
hodněnou cenu. –zt-

Začne druhá etapa 
revitalizace Demlovy ulice
Odbor dopravy a komunálních služeb Městské-

ho úřadu Třebíč informuje občany, že v souvislos-
ti se zahájením druhé etapy revitalizace veřejného 
prostranství v Demlově ulice dojde k úplné uzavírce 
místní komunikace včetně přilehlých chodníků. 

Potrvá až do konce října. Přístup k bytovým jed-
notkám, provozovnám a nemovitostem v uzavřeném 
úseku budu umožněn. –zt-

Opravili schody
Schodiště ze Smrtelné ulice do Tyršových sadů 

v Třebíči se dočkalo opravy. „Nejdříve jsme odstra-
nili horní vrstvy stupňů schodiště, které byly velmi 
poškozené a uvolněný beton z podstupnic. Ten jsme 
nahradili kvalitním betonem, inální povrch pak spe-
ciální stěrkovou hmotou pro exteriéry. Povrch stupňů 
schodiště tvoří asfaltový nátěr s jemnou drtí. Násled-
ně jsme ukotvili poškozené úhelníky,“ popsal opravu 
schodiště vedoucí odboru dopravy a kumálních slu-
žeb Aleš Kratina. Dodal, že jde o kvalitně, jednoduše a 
účelně, ale ekonomicky provedenou opravu.  –zt-

I v malé koupelně musí být dostatek 
místa. Zní to sice na první pohled para-
doxně, ale je to tak. Je třeba pohodlně 
vystoupit z vany či sprchy a osušit se, 
pohodlně stát u umyvadla se zrcadlem 
a podobně. Základní ergonomická pra-
vidla prostě platí i pro malé koupelny. 
Čili velikost sprchového koutu, ve-

likost vany, prostor před záchodovou 
mísou, pokud ji zde přece jen budete 
mít a podobně. A pokud chcete v malé 
koupelně velice důmyslně promyšlené 
úložné prostory, často nebudou vůbec 
levné.

Co nesmí chybět v malé koupelně? 
Odpověď je jednoduchá – umyvadlo, 
menší vana s vanovou zástěnou kvů-
li sprchování, a nebo uzavíratelný spr-
chový kout se sprchovou vaničkou, aby 
při sprchování nebyla voda všude. Dále 
obklady a dlažba, přičemž obklady se u 
malých koupelen pokládají obvykle na 
všechny stěny, a to do výšky alespoň 

180 centimetrů.
Nejdůležitějším zařizovacím předmě-

tem v koupelně je umyvadlo. Sprchový 
kout či vanu lze navíc v některých pří-
padech umístit do ložnice, a tím si v 
koupelně udělat prostor. Nejlepší vol-
bou pro umyvadlo je vždy keramika, 
obzvláště do malých prostor. Materiá-
ly jako sklo, nerez, kámen anebo dřevo 
vyžadují dostatek prostoru, aby vynik-
ly, navíc se o ně složitěji pečuje. 

I umyvadlo musí být dostatečně vel-
ké a s dostatečně velkou odkládací plo-
chou. Standardně jsou do malých kou-
pelen vhodná umyvadla šířek 50 až 
60 cm. Ovšem nesnažte se umyvadlo 
uzavřít do nejmenšího prostoru malé 
koupelny. Umístěte je tak, aby byl všu-
de okolo něj dostatek místa. A pro ví-
cečlennou rodinu vůbec není od věci 
instalovat dvojumyvadlo se dvěma ba-
teriemi. Nabízena jsou i dvojumyvadla 
kompaktní.  –zt-

Co v koupelně nesmí chybět


