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Aukce se uskuteční za účasti minimálně 
dvou zájemců. Dražit nemohou ti, kteří 
v  této lokalitě už pozemek získali. V pří-
padě, že zájemce vydraží nabízený po-
zemek, nemůže se také dále zúčastnit 
dražby dalších nabízených pozemků. Tato 
podmínka se týká i manželů. „V poslední 
aukci se většina pozemků prodala ve-
směs za vyvolávací cenu“, dodává staros-
ta města Třebíče Pavel Pacal.
Projektovou dokumentaci stavby rodin-
ného řadového domu pro stavební povo-
lení obdrží každý nabyvatel nabízených 
pozemků za úhradu částky 27 225 Kč 
vč. DPH. Dále získá stavební povolení 

a  územní rozhodnutí včetně všech změn 
a taktéž sdělení k připojení k distribuční 
soustavě nízkého napětí.
Projekt pro stavební povolení pro stavbu 
řadového rodinného domu obsahuje i jeho 
založení na vrtaných pilotách. Město má 
k dispozici nabídku specializované firmy, 
kde se cena za provedení velkoprůměro-
vé piloty D600 pohybuje okolo 3.200 Kč/
bm. Lze tedy předpokládat, že v průměru 
by se náklad na pořízení pilot pro stavbu 
řadového rodinného domu mohl pohybo-
vat okolo 250 000 Kč.
Kolaudaci stavby je nutné provést nejpoz-
ději do 30. září 2022. Kompletní podmínky 

prodeje, včetně textu kupní smlouvy, jsou 
zveřejněny na úřední desce města Třebí-
če. Naleznete je také na webu www.tre-
biczije.cz v  sekci Rezidenti > Pozemky 
pro individuální výstavbu.

Město Třebíč nabízí k prodeji zbývajících 11 pozemků pro řadové rodinné domy v klidné 
lokalitě Na Kopcích – západ na severovýchodním okraji města. Aukce se koná v pondě-
lí 18. listopadu od 15:00 v zasedací místnosti č. 211 ve 2. poschodí Městského úřadu na 
Karlově nám. 104/55 v Třebíči. K účasti je nutné složit nejpozději do 15. listopadu finanční 
jistotu ve výši 80 000 Kč na účet města. 

AUKCE POZEMKŮ NA KOPCÍCH � ZÁPAD 
JIŽ V PONDĚLÍ 18. LISTOPADU

Termín: 18. 11. 2019, 15:00
Pozemek Výměra Vyvolávací 

cena (vč. DPH)
Minimální 

příhoz
Finanční 

jistota
1 1245/23 R2/4 310 m2 510 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
2 1245/24 R2/3 311 m2 510 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
3 1245/25 R2/2 403 m2 660 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
4 1245/26 R2/1 513 m2 840 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
5 1245/13 R2/14 324 m2 530 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
6 1245/14 R2/13 286 m2 470 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
7 1245/15 R2/12 308 m2 500 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
8 1245/16 R2/11 307 m2 500 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
9 1245/17 R2/10 307 m2 500 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč

10 1245/19 R2/8 457 m2 740 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
11 1245/20 R2/7 302 m2 490 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč

Tým incomingu ve spolupráci 
s odborem správy majetku 

a investic města

Žáci 9. tříd i  výchovní po-
radci základních škol na 
Třebíčsku si již zvykli na 
brožuru Vyber si své po-
volání, kterou město Tře-
bíč poprvé vydalo v  roce 
2017. Tehdy přislíbilo, že 
se informace v ní obsaže-
né budou jedenkrát ročně 
aktualizovat. Bylo tomu 
tak v roce 2018 i letos.
„Oproti loňskému roku 
jsme zaznamenali větší 
zájem firem. Přibylo jich 
11,“ říká iniciátor počinu 
starosta města Třebíče Pavel Pacal. Celkem se 
v brožuře prezentuje 45 firem z různých oborů. 
Cílem je ukázat mladým lidem, že na Třebíčsku 
je dostupná a zajímavá práce.
Prezentace firem zahrnuje stručné představení 
firmy, benefity, které nabízí svým zaměstnan-
cům, a  nejvíce poptávané profese, včetně po-
žadovaného oboru a stupně vzdělání. Na konci 

brožury je seznam střed-
ních škol v  Třebíči. „Toto 
vzájemné propojení pomá-
há žákům při výběru dal-
šího směřování. Například 
pokud si zvolí určitý obor, 
najdou zde vodítko, na kte-
ré škole se dá studovat 
a  ve které firmě následně 
mohou získat uplatnění,“ 
vysvětluje Pavel Pacal.
Brožuru Vyber si své povo-
lání opět dostali bezplatně 
všichni žáci 9. tříd základ-
ních škol na Třebíčsku. In-

comingový tým začátkem října předal školám 
786 výtisků aktualizované verze. Zbývající pří-
ručky byly rozdány v  rámci 24. ročníku vzdě-
lávání Didacta 2019, který se konal ve čtvrtek 
17. října 2019. K dispozici je tak pouze v elektro-
nické podobě – ke stažení zdarma na webovém 
portálu www.volnamistatrebic.cz/brozura/.

BROŽURA VYBER SI SVÉ POVOLÁNÍ 
VYŠLA LETOS POTŘETÍ

Tým incomingu

Město Třebíč hledá nového 
kolegu/kolegyni na pozici 

REFERENT/KA 
STAVEBNÍHO ÚŘADU

nástup od 1. 12. 2019 
na dobu neurčitou

více informací na webu 
města www.trebic.cz, 

v sekci Hledám 
zaměstnání

25 dní dovolené  
+ 3 sick days
Pružná pracovní doba
Stravenky
Možnost vzdělávání
Možnost práce z domu

Stravenky


