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Nový městský architekt by měl 
zahájit svoji práci od počátku 
dubna. 

 Antonín Zvěřina

Město Třebíč má zájem o pozici 
městského architekta. Vypsalo výbě-
rové řízení a nechalo se inspirovat 
v podobně srovnatelných městech. 
„Víme, že v mnoha městech externí-
ho architekta mají, a spojili jsme se i 
s Českou komorou architektů,“ sdělila 
místostarostka Marie Černá. 

Zejména se jednalo o zkušenos-
ti města Chrudim. „Celou věc jsme 
připravovali dva měsíce, a pokud se 
přihlásí odpovídající zájemce, chtěli 

bychom, aby zahájil svoji práci od prv-
ního dubna,“ konstatovala Černá.

Upozornila, že uchazeč v žádném 
případě nemusí pocházet z Třebíče. 
Města mají zkušenosti, že architekt 
s bydlištěm mimo své působiště se 
na ně dívá zcela jinýma očima.  

Černá připomněla, že Třebíč 
v minulosti městského architekta 
měla. Jedním z nich byl Lubor Her-
zán, třebíčský rodák ze známé stavi-
telské rodiny. 

Po odchodu do důchodu město 
vypsalo výběrové řízení a zaměstna-
lo jeho nástupce. 

„Ten ale svoji činnost brzy ukončil,“ 
poznamenala Černá. Připustila, že 

několik let pozice  obsazená nebyla, 
a vedení města má nyní záměr toto 
napravit. 

Netajila, že konzultace se budou 
týkat i přestavby centrálního Karlo-
va náměstí.

„Jeho cílem bude usměrňovat veške-
ré aktivity ve veřejných prostorech,“ 
podotkla Černá. Radní Pavel Heř-
man zdůraznil, že městský architekt 
v žádném případě nebude městským 
projektantem. 

„Bude koordinovat případné soutěže, 
záměry města v rámci územního plá-
nování. Projekty budou připravovat 
fi rmy k tomu určené,“ poukázal. 

 (Pokračování na str. 3)

Město hledá nového architekta
TŘI KRÁLOVÉ: Slon doprovázel Tři krále na Karlově náměstí v Třebíči. Nevadil mu sníh, ani mráz. Tři králové se pak poklo-
nili Svaté rodině a předali jí dary. Více o Tříkrálové sbírce na str. 3. Foto: Antonín Zvěřina

Připravili ples 
a dětský karneval
Ples třebíčských farností se usku-

teční v pátek 10. února od 20 hodin 
v Kulturním domě Hájek v Třebí-
či. Farní dětský karneval se koná 
v neděli 29. ledna, od patnácti hodin, 
v tělocvičně Základní školy Týnská. 
Program nabídne divadlo pro děti, 
soutěže a hry. -zt-

Charita nabízí 
polévku 

Oblastní charita Třebíč bude v úno-
ru bezplatně vydávat polévku lidem 
bez domova, kteří jsou potřební a 
strádající. Lidé si ji mohou vyžádat 
v přízemí sídla Oblastní charity Tře-
bíč, v ulici L. Pokorného 15. Vydává 
se každé úterý a čtvrtek, od 13 do 14 
hod.  -zt-

Na radnici mají 
refl exní pásky

Od 20. února loňského roku musí 
chodci za snížené viditelnosti nosit 
mimo obec refl exní prvky. Kraj 
v rámci akce Bezpečná Vysočina 
nakoupil téměř půl milionu refl ex-
ních pásek. 

Pásky pak kraj předal obcím s rozší-
řenou působností (OPR), které zajis-
tily distribuci obcím ve svém správ-
ním obvodu. ORP Třebíč má celkem 
93 obcí, kterým byly pásky již předá-
ny. Od začátku roku 2017 si mohou 
Třebíčané vyzvednout refl exní pásky 
v budově radnice na Karlově náměs-
tí, v přízemí na informacích.   -zt-


