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V Třebíči zvítězilo 
ANO před Piráty

Výsledky eurovoleb v Třebíči se příliš 
neliší od celostátních výsledků. Účast 
dosáhla 29 procent oprávněných voli-
čů. Zvítězilo hnutí ANO 2011 s 22,17 
procenty. Na druhém místě skonči-
la Česká pirátská strana s 13,47 pro-
centy, na třetím SPD s 11,90 procent, 
na čtvrtém ODS s 11,82 procenty, na 
pátém KDU-ČSL s 8,93 procenty, na 
šestém Koalice STAN, TOP 09 s 8,70 
procenty a na sedmém KSČM s 7,62 
procenty. Ostatní strany a hnutí nepře-
sáhly potřebných pět procent hlasů. 
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Přednáška se zaměří 
na dospívající 

Centrum podpory rodin Ruth 
pořádá v pondělí 3. června od 16.30 
hodin přednášku Dospívající v rodi-
ně ve svých prostorách na Karlově 
náměstí v Třebíči. Dospívání dětí 
klade velké nároky na rodiče i na 
samotné dospívající. 

Zájemci se dozvědí, jak zvládnout 
toto náročné období mezi závis-
lostí a nezávislostí, jak komuniko-
vat s dospívajícími ve vyhrocených 
situacích či jak zachovat rodičov-
skou autoritu a dovést své dítě až do 
dospělosti. Hovořit bude psycho-
ložka Mgr. Elen Sejrková z poraden-
ského a psychoterapeutického centra 
SUBVENIUM ve Velkém Meziříčí.
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DEN DĚTÍ. Část bývalé továrny BOPO patřila v sobotu 25. května dětem. Dům dětí a mládeže a ekologické centrum Alter-
nátor tam připravily Den dětí. Ty soutěžily, ale bavili se i dospělí. Foto: Antonín Zvěřina

Městský úřad plánuje lidem 
nabízet zahrádky v nové kolonii. 
� Antonín Zvěřina

Město Třebíč připravuje další loka-
litu pro individuální výstavbu. Sta-
rosta Pavel Pacal připomněl, že ny-
ní se konají aukce na prodej parcel v 
třebíčské části Na Kopcích. „Od pod-
zimu chceme začít síťovat lokalitu za 
poliklinikou,“ informoval Pacal. 

Předpokládá, že radnice zhotovi-
tele vybere ještě v prvním pololetí 
letošního roku. Do podzimu příštího 
roku tam vznikne zhruba 50 parcel. 
Nejedná se o řadové domy, nýbrž 
samostatné objekty. Dojde také k 
napojení komunikace u baseballové-
ho stadionu. 

„Součástí akce se stane rozšíření par-
kovacích míst u Lékařského domu,“ 
poznamenal Pacal. Doplnil, že par-
cely by se mohly začít prodávat na 

přelomu roků 2020 a 2021. „Uvidí-
me, jak dlouho bude trvat síťování,“ 
sdělil Pacal. 

Třebíčský starosta netajil, že v této 
lokalitě se plánuje trasa budoucího 
obchvatu města. „Zastavěné lokali-
ty by se tato stavba neměla dotknout,“ 
poznamenal Pacal. Naznačil, že 
přesná trasa obchvatu ještě není 
upřesněná, ale bude v dostatečné 
vzdálenosti od rodinných domů. 

Akce si vyžádá asi 75 milionů 
korun bez DPH. Tu může snížit sou-
těž na dodavatele. Pacal naznačil, že 
v místě vznikne nová čtvrť města s 
příslušnými komunikacemi i odpo-
činkovými místy. Další by měla 
vzniknout v rámci výstavby řado-
vých domů naproti poliklinice. 

Tam by kromě příslušenství měl 
být k dispozici i malý rybníček. Pacal 
nastínil, že město v rámci nové-
ho územního plánu hodlá připra-

vit v těchto místech i lokalitu, kde v 
budoucnu vyroste další zahrádkář-
ská kolonie. 

„Byl bych rád, kdyby v budoucnu 
těchto lokalit přibývalo,“ poukázal 
Pacal. Zájem o zahrádky v Třebíči 
registruje. Upozornil, že nový územ-
ní plán by měl být schválený v prv-
ním čtvrtletí příštího roku. „Věřím, 
že nové zahrádky zájemcům nabídne-
me do dvou let,“ uvedl Pacal.  

Vrátil se k plánovanému obchva-
tu, kdy všichni majitelé dotčených 
zahrádek mají v nájemních smlou-
vách, že tímto místem obchvat pove-
de. Starosta také vzpomínal, že když 
na radnici pracoval jako místostaros-
ta a měl na starosti majetek, obrace-
li se na něho obyvatelé s možností 
zakoupení zahrádky. „Tento zájem nás 
vedl k tomu lidem zakoupení umož-
nit. Ale určitě neuspokojíme všechny 
zájemce,“ dodal starosta Pacal.  

Připravují lokalitu pro výstavbu


