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Třebíčské noviny připravi-
ly seriál článků, které mají 
vysvětlit, o co se jedná, když se 
řekne incoming. V květnovém 
čísle otiskujeme třetí část.

 Antonín Zvěřina

Po nezdařilých jednáních o výku-
pu pozemků po levé straně silnice 
směrem na Pocoucov nezbylo, než 
se zaměřit na poslední možnost – na 
pravou stranu. Lokalita za pekárnou 
vypadala podle vlastnictví pozemků 
také dosti komplikovaně. Sice tam 
bylo oproti dvaceti majitelům pouze 
šest, ale zato ve složitějším systému. 

Jsou tam například pozemky, kte-
ré  vlastní tři majitelé určitým spo-
lupodílem. Navíc jsou to lidé žijící 
mimo Třebíč, dokonce v zahraničí 
– v Rakousku, v Rusku. Určitou část 
pozemků měl ve vlastnictví  i Pozem-
kový fond ČR. 

„Pustil jsem se do jednání a dopiso-
vání. Musím říct, že to bylo korektní 
jednání. Došli jsme ke shodě a podaři-
lo se nám dát dohromady plochu 8,3 

hektaru,“ naznačuje místostarosta 
Pavel Pacal. 

Padla společná dohoda, že měs-
to pozemky odkoupí za částku 400 
korun za metr čtvereční. Pro město 
to je suma 27 milionů korun, což je 
sice hodně velká částka, ale na dru-
hou stranu cena za metr čtvereční  je 
přijatelná, protože představa vlast-
níků na druhé straně od silnice byla 
několikanásobně vyšší. 

Z Třebíče až do Vídně
„Na pravé straně od silnice smě-

rem na Pocoucov jsme začali nejdří-
ve jednat s paní doktorkou Ramešo-
vou, která bydlí ve Vídni. Zastupoval 
ji její strýc, který také bydlí v Rakous-
ku. Všechny jsme oslovili písemně a 
on přijel z Rakouska na setkání jako 
zástupce paní doktorky. Představil 
jsem mu   náš  záměr nové průmyslové 
zóny. Jejich pozemek byl zásadní. Mají 
ho uprostřed a je největší. Kdyby nám 
vlastník toho prostředního řekl ano a 
ti sousední ne, tak to stejně padá celé. 
Hlavou se mi honily různé varianty a 

přiznávám, že to nebylo vůbec jedno-
duché, pustili jsme se do něčeho, u čeho 
jsme vůbec netušili, jak to dopadne,“ 
vypráví o začátcích jednání s vlastní-
ky Pacal. 

Po hodinovém rozhovoru a vysvět-
lování zmíněný strýc paní doktorky 
pochopil, o co město usiluje. Vzal si 
podklady a odjel do Vídně i s infor-
mací, že město má podle znaleckého 
posudku horní strop ceny za metr 
čtvereční, a to 500 korun. 

Zanedlouho přišla zpráva, že to 
prodají. „Napsali mi, že to prodají za 
400 korun za metr čtvereční. Doslo-
va mě jejich přístup šokoval. Své roz-
hodnutí vysvětlili tím, že chtějí, aby 
se jejich rodné město posunulo a aby 
mohlo dále rozkvétat,“ popisuje Pacal. 

…a taky do Moskvy
Nejsložitější majetková transakce 

je u ploch, které obepínají pozemek 
paní doktorky Ramešové. Tyto plo-
chy vlastní ze dvou pětin paní Divi-
šová z Prahy, z jedné pětiny paní 
Šmeralová, což je vnučka Bohumíra 

Šmerala, a dvě pětiny vlastní Pozem-
kový fond ČR.

„Neměli jsme na ně kontakt. Podařilo 
se mi získat kontakt na jejich mamin-
ku. Kdysi to vlastnil jejich tatínek, ten 
ale zemřel. Předal pozemky dceři a na 
dceru jsem získal e-mail. Byla to dlou-
há jednání, které jsme vedli pouze elek-
tronicky kvůli rodinné situaci majitel-
ky. Zajímala se o ekologické hledisko, 
co tam vyroste a jak bude mít město 
zónu pod kontrolou. 

Nešlo jí o peníze, ale o veřejný zájem. 
Přesto, že o její pozemek měli zájem 
různí developeři, rozhodla se, že pokud 
pozemek prodá, tak jedině ve veřejném 
zájmu. 

Po třech měsících mi řekla, že díky 
našemu odhodlání a mému vysvětlo-
vání a korektnímu jednání pozemek 
prodá.  Neproběhlo ani jedno osob-
ní setkání, veškerá komunikace byla 
přes e-mail a telefon,“ vypravuje další 
část příběhu Pacal.  A pak také zís-
kali plnou moc od paní Šmeralové z 
Moskvy. Konečně tedy byly důležité 
pozemky připraveny ke koupi měs-
tem Třebíč. 

Incoming znamená zvýšit zaměstnanost - III.

DÁRKOVÝ koš převzala z rukou starosty Pavla Janaty Pavlína Pojerová, vítěz-
ství potěšilo ředitelku městského kulturního střediska Jaromíru Hanáčkovou. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč vyhrála v krajské...

(Dokončení ze str. 1)
Pokud jde o platové výměry, 

Hanáčková vysvětlila, že se odvíjejí 
podle platných tabulek a doby trvání 
zaměstnaneckého poměru. Pohybují 
od 14 do 18 tisíc hrubé mzdy. 

„Chápu, že jsou nízké. Děvčata musí 
mít jazykové znalosti a mají i vysoko-
školské vzdělání. Bohužel je to tak,“ 
netajila Hanáčková. Poznamenala, že 
i tak je o práci v Turistických infor-
mačních centrech velký zájem. 

„Když pořádáme výběrové řízení, 

hlásí se nám 20 až 30 zájemců. Musí-
me přihlížet k jazykovým znalostem a 
orientací v cestovním ruchu. Vysoko-
školské vzdělání je výhodou. Stále tedy 
převažuje poptávka po místech před 
nabídkou,“ naznačila Hanáčková.

Pro práci informačních center je to 
výhoda, protože tam pracují lidé na 
úrovni a tvoří dobrý kolektiv. Připus-
tila, že mnoho pracovnic tam začína-
ly jako brigádnice. Připomněla, že 
v letních měsících musí centra zhru-
ba zdvojnásobit počet pracovníků.

Po šesté se letos vypravili třebíčští radní na pomoc přírodě v rámci akce 
Čistá Vysočina. V posledních letech se zaměřují na příkopy ve směru z Tře-
bíče na místní část Račerovice. 

„V letošním roce jsme nasbírali o dva pytle méně než v roce loňském,“ upozor-
nila radní Marie Černá. To ji potěšilo, protože to signalizuje, že stav v tomto 
úseku se lepší. Raritou se stal nález pánského spodního prádla a rozšklebené 
kozačky. Černá upozornila, že další úseky okolo Třebíče si za své berou školy 
či další různé organizace. Evidenci registruje kraj.    -zt-

Radní pomohli přírodě

Svatební veletrh – svatba na zám-
ku, třetí ročník, se uskuteční na zám-
ku v Náměšti nad Oslavou sobotu 
21. května od 13 do 18 hodin. 

Koná se ve ve spolupráci s občan-
ským sdružením Míša & Míša pro 
pomoc handicapovaným.

Programem veletrhu bude po celý 
den provázet Sabina Laurinová. 
Vyvrcholením veletrhu bude oprav-
dová svatba pána na vozíku v zámec-
kém parku. 

Svatební obřad začíná v 18 hodin. 
Návštěvníci zámku se již v pátek 
musí připravit na omezení, kdy 
z důvodů přípravy veletrhu bude 
uzavřena prohlídková trasa Repre-
zentační prostory. 

V sobotu 21.  května nebude běžný 
návštěvnický provoz na žádné z pro-
hlídkových tras, prohlídka zámku 
bude v čase 13 až 18 hodin součástí 
návštěvy veletrhu. -zt-

Svatební veletrh na zámku 
pomůže handicapovaným

Všech šedesát osm dětských hřišť 
prošlo každoroční technickou kon-
trolou. Ta posuzuje jednotlivé her-
ní prvky i hřiště jako celek, hodnotí 
rizika, která by mohla vést ke vzniku 
úrazu i stav a vhodnost povrchů, tlu-
mících náraz. Revizí prošlo také 29 
hřišť na míčové hry.

Všechna hřiště byla zhodnocená 
jako provozu schopná. U některých 
byly zjištěny menší závady, jako je 

vyšlapaný povrch kolem herních 
prvků, povolené šroubky nebo chy-
bějící krytky na šroubky či uvolněné 
závěsy, kotvení nebo sítě.

Všechny zjištěné závady, včetně 
nutnosti zatmelení a přebroušení 
skluzavek, odstraní pracovníci odbo-
ru dopravy a komunálních služeb 
Městského úřadu v Třebíči do konce 
dubna. Následovat bude také výmě-
na písku ve všech pískovištích. -zt-

Dětská hřiště prošla revizí


