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Incomingový projekt Třebíč žije! představuje dlouhodobou komplexní práci města Třebíče zaměře-
nou na podporu místních podnikatelů i nových investorů, na zajištění dostatku pracovních příležitos-
tí, na zkvalitnění podmínek života obyvatel města a na rozvoj cestovního ruchu. 

� Třebíčský incoming v roce 2018
Více informací na

www.trebiczije.cz

„S tím úzce souvisí rozvoj infrastruktury ve 
městě, příprava pozemků pro výstavbu ro-
dinných domů a také podpora volnočasových 
aktivit a propagace města jako turisticky 
zajímavé destinace.“ vysvětluje Pavel Pacal, 
který má na radnici incoming na starosti. 
Představujeme některé konkrétní příklady 
těchto aktivit v roce 2018. 

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
V rámci rozvoje podnikatelského prostředí 
město systematicky pracuje na zajištění do-
statku pozemků pro expanzi místních fi rem 
i příchod nových. Průmyslová zóna Rafaelo-
va I se blíží do fi nále. Čeká na zasíťování po-
zemků, o které je mezi fi rmami velký zájem. 
Svědčí o tom i předběžný prodej 2 pozemků 
společnostem Wera Werk s.r.o. a Altreva 
s.r.o. Zájemců z řad třebíčských fi rem je 
více. „Jsem si jist, že vybudování nové prů-
myslové zóny byl krok správným směrem 

a přinese městu další rozvoj a obyvatelům 
pracovní příležitosti.” říká Pavel Pacal. Pro 
město je zároveň důležité, aby fi rmy měly 
dostatek kvalifi kovaných pracovníků. K je-
jich náboru mohou bezplatně využít web:
www.volnamistatrebic.cz. Město se také za-
pojilo společně se Střední průmyslovou ško-
lou a výrobními fi rmami v regionu do projek-
tu Podpora řemesel v Třebíči. Při jednáních 
s fi rmami byl vznesen požadavek na konkrét-
ní podporu technického vzdělávání v základ-
ních školách. Firmy podpoří základní školy 
panely, materiálem a nářadím.

BROŽURA VYBER SI SVÉ 
POVOLÁNÍ

Vydání brožury Vyber si své povolání ve spo-
lupráci s místními zaměstnavateli vzbudilo 
v loňském roce velmi kladný ohlas. I proto 
byla letos provedena její aktualizace. Přibylo 
několik nových fi rem. Všichni žáci 9. tříd zá-

kladních škol v ORP Třebíč dostali na konci 
září bezplatně jeden výtisk nového vydání. 
Ostatní zájemci ji mohli v tištěné podobě ob-
držet v rámci XXIII. ročníku veletrhu vzdě-
lání Didacta, který pořádala Okresní hos-
podářská komora Třebíč ve čtvrtek 18. října 
2018. K dispozici je také elektronická verze: 
www.volnamistatrebic.cz/brozura/.

POZEMKY PRO INDIVIDUÁLNÍ 
VÝSTAVBU

Ve spolupráci s ostatními zainteresovanými 
odbory městského úřadu probíhala v letošním 
roce příprava pro zahájení prodeje pozemků 
v lokalitě Na Kopcích – západ, kde je k dis-
pozici celkem 32 pozemků pro řadové domy 
a 2 dvojdomky. Vše by mělo schválit zastupi-
telstvo města na svém prosincovém jednání. 
Aukce prvních pozemků by mohly proběhnout 
začátkem následujícího roku. V roce 2019 
bude také pokračovat příprava lokality Za 

Poliklinikou, kde se počítá s většími pozemky 
pro samostatně stojící rodinné domy.

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Incomingový tým také spolupracuje s míst-
ními fi rmami a organizacemi. Z takových 
partnerství mohou přijít zajímavé příleži-
tosti pro město. Například přizvání 
zástupců města Třebíče k delegaci 
zástupců místních fi rem a Ener-
getického Třebíčska do Jižní Kore-
je znamenalo začátek spolupráce 
s městem Ulju-gun a zájem o inves-
tice do našeho regionu ze strany ji-
hokorejské energetické společnosti 
KHNP. Představitelé města Ulju-gun 
v červnu 2018 navštívili Třebíč a sta-
rostové obou měst podepsali memo-
randum o vzájemné spolupráci.
Společnost Korea Hydro & Nuclear 
Power (KHNP) je jedním z uchazečů 

o dostavbu 5. bloku jaderné elektrárny Du-
kovany. V srpnu vyslala do regionu skupinu 
dobrovolníků, kteří tu 2 týdny pomáhali v ne-
ziskových organizacích. Dalším významným 
krokem je podpora místních sportovních klu-
bů – mladí fotbalisté a hokejisté získali fi nanč-
ní prostředky na nové vybavení. Společnost 
KHNP se také stala generálním partnerem 
prvoligového hokejového klubu SK Horácké 
Slavie Třebíč. Pro příští sezónu tak zimní sta-
dion v Třebíči ponese název KHNP Arena.
Díky podpoře čínského města Yichang moh-
la další skupina 6 třebíčských atletů navští-
vit Čínskou lidovou republiku a zúčastnit se 
prestižního maratonu. Na oplátku chtějí naši 
pozvat čínské běžce na tradiční Třebíčský 
půlmaraton.

CESTOVNÍ RUCH V TŘEBÍČI 
V ROCE 2018

Cestovní ruch je jedním z nejdynamičtěji se 
rozvíjejícím odvětvím světové ekonomiky. 
Město Třebíč se proto ve spolupráci s Měst-
ským kulturním střediskem Třebíč na plno 
věnuje propagaci města, jeho významných 
památeka turisticky zajímavých míst.
V roce 2018 byla Třebíč propagována na ve-
letrzích cestovního ruchu ve Vídni, v Praze, 
Mnichově, Hradci Králové a v neposlední 
řadě také v polském městě Katowice. Pla-
cená inzerce byla zaměřena na turistické a 
lifestylové magazíny a magazíny umístěné na 
palubách letadel a vlaků zaměřené na české 
a zahraniční návštěvníky (Německo, Rakous-
ko, Polsko, Slovensko, Čína, Rusko, USA, Vel-
ká Británie), např.: MyWings, Leo express, 
Lidé a země, Czech Travelogue, KAM po Čes-
ku, Epocha a mnoho dalších. V letošním roce 
se Třebíč již podruhé zapojila do kampaně re-
alizované příspěvkovou organizací Vysočina 
Tourism. Kampaň probíhala celý měsíc kvě-
ten prostřednictvím prosvětlených reklam-
ních panelů formátu City light umístěných 
v prostorách metra a v bezprostřední blízkos-
ti vchodů do metra v Praze. 
Ve spolupráci s Městským kulturním stře-
diskem Třebíč bylo přijato mnoho delegací 
a realizováno několik exkurzí a press tripů, 
např.: exkurze pro Ministerstvo kultury ČR, 
velvyslance Francouzské republiky v Praze, 
prohlídky pro Kraj Vysočina, delegace z Ra-
kouska, Koreje, Běloruska, press trip pro 
slovenské novináře atd.


