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PREAMBULE
Programové prohlášení shrnuje priority pro léta 2018 až 2022. Tento dokument je společnou dohodou politických stran zastoupe-
ných v Radě města Třebíče a vychází ze střednědobého finančního výhledu na toto období. Obsahuje patnáct oblastí, na které se 
chceme zaměřit. Uvedený přehled není absolutním výčtem všech projektů, jedná se o výběr prioritních akcí a aktivit.
Jsme si vědomi toho, že různé skupiny občanů mohou mít odlišné životní potřeby. Ty je potřeba spravedlivě obsáhnout. Harmonický 
rozvoj města nezávisí jenom na velkých investičních projektech, ale také na spoustě malých, kterým budeme věnovat dostatečnou 
pozornost a podporu.
Budeme klást důraz na otevřenou komunikaci, podporovat diskuzi a tím budovat důvěru občanů v radnici.

OTEVŘENÁ RADNICE
Město tvoří především občané a jejich ná-
zory jsou pro nás důležité. Chceme, aby 
město Třebíč bylo příjemné místo pro 
život. Správa veřejných věcí je podle nás 
především záležitostí všech občanů měs-
ta, nikoli pouze vybraných jednotlivců.
Za prioritu proto pokládáme:

zřízení participativního rozpočtu, čímž 
dáme přímý vliv občanům na využití 15,5 
milionu korun z  rozpočtu v průběhu let 
2019-2022

podporu komunitního plánování a  ko-
munikaci s občany na všech úrovních

ENERGETIKA A ROZVOJ REGIONU
Zajištění dlouhodobého provozu Jaderné 
elektrárny Dukovany považujeme za zá-
sadní v oblasti energetické soběstačnosti 
a  bezpečnosti České republiky a  také za 
klíčové při sociálně -ekonomickém rozvoji 
regionu a tím i města Třebíče.
Za prioritu proto pokládáme:

trvající podporu pro výstavbu nových 
jaderných bloků v  Jaderné elektrárně 
Dukovany

MAJETEK, FINANCE 
A INFRASTRUKTURA
Řádně spravovaný městský majetek zname-
ná udržovanou, upravenou, čistou a bezpeč-
nou Třebíč. Právě takovou, v jaké se dobře žije 
nám Třebíčanům i našim rodinám.
Za priority proto pokládáme:

generální opravu Národního domu
úpravy vnitřních prostor na Fóru
vybudování nové lávky pro pěší na 

Polance
zodpovědnou péči o majetek města 

a veřejné finance
postupnou modernizaci veřejného 

osvětlení

ROZVOJ MĚSTA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Občané, zaměstnavatelé a  pořadatelé 
kulturních, sportovních a  společenských 

aktivit, kteří tvoří město, potřebují mít 
vhodné podmínky pro bydlení, práci, pod-
nikání a trávení volného času.
Za priority proto pokládáme:

prodej pozemků pro individuální vý-
stavbu v lokalitě Na Kopcích západ

výkup, zasíťování a  prodej pozemků 
v průmyslové zóně II. v ulici Rafaelova

zasíťování a prodej pozemků pro indivi-
duální výstavbu v ulici Vltavínská

revitalizaci Karlova náměstí
zajištění studie využití prostor autobu-

sového nádraží a jeho okolí
podporu projektu Smart City

CESTOVNÍ RUCH, PAMÁTKY UNESCO
Cestovní ruch patří dnes mezi nejvýznam-
nější odvětví světové ekonomiky, proto si 
zaslouží pozornost z  hlediska strategic-
kého rozvoje města. Třebíčské památky 
UNESCO lákají návštěvníky z celého svě-
ta, je však zapotřebí nabídnout i další pů-
vabná místa a atraktivity ve městě.
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