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Ještě letos chce ČEZ vypsat výběrové řízení na doda-
vatele a do dvou let budeme znát jméno firmy, která 
bude nové bloky stavět,“ potvrdil starosta po setkání 
s ředitelem společnosti Elektrárna Dukovany II Mar-
tinem Uhlířem. ČEZ nyní také zpracovává dokumen-
taci pro územní řízení, která by měla být dokončena 
v polovině roku 2021. Povolení bude vydávat staveb-
ní úřad v Třebíči a vydání rozhodnutí se očekává na 
konci roku 2021. Incomingový tým

V Třebíči si velmi dobře uvědomují význam a velikost připravované inves-
tice, která ovlivní život ve městě, ale i v celém regionu. „Je to jasná zpráva 
pro současné studenty, budou mít možnost zapojit se do výstavby a provo-
zu nové elektrárny. Stejně jako se Třebíč rozrostla a rozvíjela při výstavbě 
současné jaderné elektrárny, očekáváme, že i v následujících letech bude 
Třebíč hlavním centrem energetického regionu,“ je přesvědčený starosta 
Třebíče Pavel Pacal. Také proto na radnici pracuje incomingový tým, který 
se věnuje přípravě města na největší stavbu v  dějinách novodobé České 
republiky. Díky jejich jazykovému vybavení jsou schopni reagovat na dota-
zy zahraničních firem, shromažďují aktuální informace, věnují se přípravě 
nové průmyslové zóny a také parcel pro bydlení. Na březen připravuje in-
comingový tým seminář pro starosty z okolí. „Budeme se ptát, v čem může 
město Třebíč obcím pomoci a také se budeme věnovat aktuálním informa-
cím o přípravě výstavby,“ sdělil starosta Pavel Pacal. Výbornou a dlouho-
dobou spolupráci s incomingovým týmem oceňuje předseda Energetického 
Třebíčska Vítězslav Jonáš.  „Třebíč je zakládajícím členem sdružení a sedm 
let se zajímá o budoucnost regionu, který je životně spjat s existencí jader-
né elektrárny. Nechybí na důležitých jednáních a bedlivě sleduje přípravné 
kroky ČEZ i státu.“

Základní školy v Třebíči se zapojily do projektu Ja-
derná akademie, který připravilo Energetické Tře-
bíčsko ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Duko-
vany. Jedná se o navázání spolupráce se základními 
školami a také středními, které dosud nejsou part-
nerskými školami.  V současné době probíhá inten-
zivní příprava procesu výstavby nových jaderných 
bloků v Dukovanech. S tím souvisí také příprava škol 
a studentů. „Uvědomujeme si, že učitelé jsou nositeli 
informací a mají na své studenty i okolí vliv. Proto 
bychom je rádi vybavili potřebnými a aktuálními in-
formacemi. Zároveň školy navážou užší spolupráci 
s elektrárnou a mohou ji dále rozšiřovat,“ vysvětluje 
Pavel Pacal, podle kterého je důležité věnovat pozor-
nost právě učitelům a studentům. 

DO DVOU LET BUDEME ZNÁT DODAVATELE

TŘEBÍČ PODPORUJE JADERNOU AKADEMIIDohoda mezi českou vládou a společností ČEZ o stavbě nového jader-
ného zdroje Jaderné elektrárny Dukovany bude zveřejněná během 
několika týdnů. Aktuálně se dolaďují poslední detaily. „O výstavbě je 
jasně rozhodnuto, je to věc, která je neměnná, ze které nelze ustoupit 
ani o milimetr,“ sdělil skálopevně ministr průmyslu Karel Havlíček při 
únorové návštěvě v Dukovanech.

PŘÍPRAVU NA TŘEBÍČSKÉ RADNICI 
MÁ NA STAROSTI INCOMINGOVÝ TÝM 

NA STAVBU NOVÝCH DUKOVAN 
SE PŘIPRAVUJE I MĚSTO TŘEBÍČ

DO PRÁCE 
NA KOLE
2020

Na kole
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Město Třebíč nabízí do pronájmu 
provozovnu č. 7 a 8 ve dvorním traktu domu na Karlově 
nám. č. p. 29/23 v Třebíči („Stará pošta“).
Bližší informace poskytnou pracovnice MěÚ Třebíč, 
odboru správy majetku a investic města, 
p. Bártová t. č. 568896143 a p, Švihálková t. č.  568896139
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v pátek 3. dubna 2020 
od 14 do 18 hodin
a v sobotu 4. dubna 2020 
od 8 do 11 hodin 

Město Třebíč nabízí do pronájmu 
provozovnu č. 7 a 8 ve dvorním traktu domu na Karlově 
nám. č. p. 29/23 v Třebíči („Stará pošta“).
Bližší informace poskytnou pracovnice MěÚ Třebíč, 
odboru správy majetku a investic města, 
p. Bártová t. č. 568896143 a p, Švihálková t. č. 568896139


