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Prezidentský kandidát a senátor 
Jiří Drahoš společně se senátorkou 
třebíčského regionu Hanou Žáko-
vou navštívili Třebíč. Na radnici 
přivítal návštěvu ze Senátu starosta 
Pavel Pacal a místostarostové Miloš 
Hrůza a Pavel Janata.

Jiřího Drahoše, který byl v Třebíči 
poprvé, okouzlila obnovená židov-
ská čtvrť. Starosta představil struč-
nou historii města, následná debata 
se točila kolem úspěchů i možných 
rozvojových příležitostí ať už eko-
nomických, spojených s výstavbou 
nového bloku v elektrárně Duko-
vany, nebo spojených s turismem a 
rozvojem cestovního ruchu.

Oba senátory zajímalo, co Tře-
bíč nejvíce trápí. „Třebíč nemá žád-
né vážné problémy, naopak - máme 
spoustu příležitostí. Samozřejmě nás 
mrzí dlouhodobé přešlapování vlá-

dy ve věci výstavby jaderných bloků. 
Jako v mnoha dalších městech je zde 
největší potíží přemíra aut a nedosta-
čující dopravní infrastruktura,“ uve-
dl třebíčský starosta Pavel Pacal. 
Další významné téma bylo vlakové 
spojení. Vedení města se senátor-
kou Žákovou domluvilo spolupráci 
ohledně realizace přímého vlakové-
ho spojení z Třebíče do Prahy. 

O tohle spojení významně sto-
jí také město Znojmo, a je i v zájmu 
Kraje Vysočina. „Aktuálně je cesto-
vání vlakem do Prahy časově velmi 
náročné a zahrnuje několik přestupů. 
V nejbližší době proběhne schůzka 
všech zúčastněných, včetně zástupců z 
generálního ředitelství Českých drah 
z Olomouce, a o možnosti přímého 
vlakového spojení z Třebíče do Prahy 
budeme jednat,“ slíbila Hana Žáková.   
 -zt-

Prezidentský kandidát 
navštívil Třebíč

Předsedou finančního výboru se stala 
Dolejší, kontrolního Pašek. 
� Antonín Zvěřina

Na ustavujícím třebíčském zastupitelstvu zastupite-
lé odhlasovali dva výbory, výbor finanční a kontrolní. 
Starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) na prvním řádném 
zasedání připomněl, že byly osloveny všechny sub-
jekty, aby do těchto výborů nominovaly svoje členy 
při počtu členů jedenáct. 

„Devět z deseti subjektů dodaly návrhy, a my teď zvolí-
me předsedy těchto výborů a začneme finančním. Ptám 
se na návrhy,“ uvedl Pacal. Aleš Novák (Třebíč Obča-
nům) navrhl svého kolegu Jaromíra Baráka. 

„Myslím si, že má dost zkušeností, byl předsedou kon-

trolního výboru Kraje Vysočina a byl členem finančního 
výboru Kraje Vysočina. Vzhledem ke vzdělání má ty nej-
lepší předpoklady, aby funkci mohl vykonávat,“ nastínil.  

Hana Máchalová (KSČM) navrhla kolegyni Julii 
Dolejší. „Má zkušenosti s touto prací a několikrát ji 
vykonávala,“ sdělila. Další návrhy nezazněly, a oba 
kandidáti s nominací souhlasili. Nejprve se hlasova-
lo o Dolejší. 

Pro se vyslovilo 19 zastupitelů, pět bylo proti, tři se 
zdrželi. Julie Dolejší se tak stala předsedkyní finanč-
ního výboru, o Barákovi se proto nehlasovalo. Barák 
se pozastavil na tím, proč se prvně neupřesnilo, jaké 
budou výbory či komise, a pak se nominovali členo-
vé. 

Pacal odpověděl, že kontrolní a finanční výbor 

musí město zřídit ze zákona. Barák oponoval, že jeho 
hnutí chtělo vědět o všech výborech či komisích, aby 
situaci mohlo zodpovědně posoudit. 

Baráka pak zastupitelstvo jako člena finančního 
výboru neschválilo, dalších deset nominovaných 
ano. Následně zastupitelé volili předsedu kontrolní-
ho výboru. Stanislav Neuman (Společně otevřeme 
Třebíč) navrhl kolegu Romana Paška.

Novák navrhl opět Baráka, a vyzval zastupitele ke 
slušnosti, co se týká vztahu k opozici a vítězi voleb. 
Pacal upozornil, že zastupitelé mají právo na svobod-
ný názor, a nelze je dělit na slušné či neslušné. Barák 
opět neuspěl, předsedou se stal Pašek. Barák se poté 
nestal ani členem kontrolního výboru. V diskuzi na 
to reagoval slovy: „Vy se mě bojíte.“      

Zřízení dalších výborů zastupitel-
stva města, to byl další bod progra-
mu prosincového zasedání třebíč-
ského zastupitelstva. Starosta Pavel 
Pacal (Pro Třebíč) připomněl, že 
návrhy měly možnost jednotlivé 
subjekty podávat s předstihem pod-
le dohody na zastupitelstvu ustavu-
jícím. 

„Přišly čtyři návrhy, z nichž dva byly 
stejné. Celkem se jednalo o výbor pro 
revitalizaci centra města, výbor pro 
páteřní dopravní infrastrukturu města 
a výbor pro výstavbu obchvatu města,“ 
vypočítal Pacal.

Jaromír Barák (Třebíč Občanům) 
se otázal, co to znamená výbor pro 
páteřní dopravní infrastrukturu. 
Pacal odpověděl, že Třebíč má dvě 
páteřní komunikace, jedna protíná 

město od východu na západ, druhá 
od severu na jih, která napojuje měs-
to na dálnici. Proto návrh zazněl, a 
hodlá řešit dopravu komplexně.

Barák oponoval, že je to další roz-
mělňování otázky výstavby obchva-
tu. To Pacal odmítl. Barák chtěl 
vědět, jak je to s otázkou financování 
třebíčského obchvatu. Pacal odvětil, 
že stát zatím schválil pouze příprav-
né práce nejen obchvatu Třebíče, ale 
i dalších, pro přepravu nadměrných 
komponentů při případné dostavbě 
Jaderné elektrárny Dukovany. 

Výbor pro výstavbu obchvatu měs-
ta zastupitelé neodhlasovali, další 
dva ano. Pacal upozornil, že návrhy 
do jedenáctičlenných výborů mohou 
subjekty zastoupené v zastupitelstvu 
posílat do 2. ledna.     -zt-

Bod Participativní rozpočet měs-
ta Třebíče předložil na prosincovém 
zastupitelstvu Jaromír Barák (Třebíč 
Občanům). 

Vysvětlil, že umožňuje obyvatelům 
zapojit se přímo do rozvoje města. 
„To by měl být zájem nás všech, nejen 
opozice,“ upozornil. 

Připustil, že řešení, jak by měl tento 
rozpočet fungovat, by zastupitelstvo 
mělo ponechat na radě města, včet-

ně vyčlenění příslušné částky. Sta-
rosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) tento 
návrh přivítal a připomněl, že se s 
příslušnou částkou počítá už v při-
pravovaném rozpočtu města. 

Přípravu participativního rozpočtu 
má na starosti radní Jan Burda (Tře-
bíč můj domov), který netajil, že 
čerpá informace z jiných měst, kde 
tento systém funguje. Barákův návrh 
jednomyslně prošel. -zt-

Barák z opozice na čtyřikrát neuspěl

Výbor pro obchvat neprošel

Participativní rozpočet bude

BOHATÝ sortiment nabídl tradiční jarmark na třebíčské radnici na Karlově 
náměstí. Přilákal mnoho zájemců o vánoční dárky. Foto: Antonín Zvěřina

Vánoční jarmark na radnici


