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Obytná lokalita vzniká  prostory 
Na Kopcích v Třebíči. Místostarosta 
Pavel Pacal (Pro Třebíč) naznačil, že 
tyto parcely se musí samozřejmě za-
síťovat. 

„Některé dílčí části přenecháváme or-
ganizacím, které se tomu věnují,“ po-
znamenal. To je i případ fi rmy TT S 
energo, která hodlá k jednotlivým 
parcelám dotáhnout teplovod.  

Pacal zdůraznil, že město rozhodně 
nemíní určovat, pro jakého dodava-
tele jednotlivých komodit se maji-
tel pozemku rozhodne. „To, co se děje 
Na Kopcích, není žádná novinka. To se 
uskutečňuje ve všech případech zasíťová-
ní lokalit pro výstavbu,“ vysvětlil Pacal.

Doplnil, že město s těmito investory 
jedná a ti mají zájem se na zasíťová-
ní podílet. Pro město je to výhodné i 
z toho důvodu, že nemusí tyto práce 

platit.  „Samozřejmě komunikace a ně-
které další věci bude hradit město,“ na-
stínil Pacal. Nevidí žádný důvod, proč 
by se majitelé jednotlivých nemovi-
tostí nemohli připojit na plyn, který je 
v této části Třebíče k dispozici. Zvolit 
mohou i jiný druh energie. 

Pacal netajil, že pokud parcely pro-
dává soukromý investor, je na jeho 
libovůli, která energie k jednotlivým 
parcelám dotáhne. 

Otázka energií zajímala na zastu-
pitelstvu i Jaromíra Baráka (Třebíč 
Občanům). Pacal pak zopakoval sta-
novisko, které poskytl novinářům na 
tiskové konferenci. Pokud jde o plyn 
doplnil, že RWE městu odpověděla, 
že nemá zájem o investorství v této 
lokalitě. To Barákovi jako vysvětlení 
stačilo.   -zt-

Lidé si mohou energii vybrat

Odbor dopravy a komunálních slu-
žeb městského úřadu v Třebíči upo-
zorňuje, že do 11. července probíhá 
revitalizace bytového domu na ulici 
Zahraničního odboje č. p. 927/27. Po 
celou dobu dojde k úplnému uzavření 

parkoviště a přilehlé silnice. 
Dále informuje, že ve stejné ulici, 

tentokrát u domu č. 923/23 dojde 
k úplné uzavírce parkovacích míst do 
26. Května. Také zde bude probíhat 
revitalizace bytového domu.  -zt-

Opravy domů omezí 
parkování i dopravu

Výstavba osobního výtahu v Národ-
ním domě v Třebíči v letošním roce 
významně přispěje k lepší dopravě ze-
jména méně pohyblivých návštěvníků 
do druhého patra objektu, kde se na-
chází malý a velký sál. 

Místostarosta Pavel Pacal konsta-
toval, že město ještě čeká výsledky 
žádosti o dotaci, která putovala na 
ministerstvo pro místní rozvoj. „Ta 
by mohla pomoci polovinou potřebných 
peněz,“ konstatoval. 

Upozornil, že k realizaci dojde i bez 

dotace, město potřebné peníze, 1,25 
milionů korun, v rozpočtu má. Vstup 
do druhého patra pro vozíčkáře je si-
ce možný ze vchodu od kostela sv. 
Martina. Pacal upozornil, že z kapa-
citních a časových důvodů se nejedná 
o optimální řešení. 

Starosta Pavel Janata doplnil, že zá-
sadní rekonstrukci by potřeboval celý 
objekt Národního domu. „V tomto vo-
lebním plánu se s tím nepočítá, ale dal-
ší vedení města se tomu musí věnovat  a 
začít přípravu,“ naznačil Janata.   -zt-

Chystá se výstavba výtahu


