




Vážení a milí spoluobčané, 

žijeme v krásném a bezpečném městě. Třebíč je přirozeným centrem regionu, 

ale především je naším domovem. Místem, kde žijeme se svými rodinami, 

kde máme přátele a známé. Většina z nás zde má práci, děti navštěvují místní 

školy, sportovní kluby, chodíme do divadla, do kina, na koncerty, do kostela, 

do parků a na bazén. A když je potřeba, tak také k lékařům, do nemocnice 

a na úřady. 

Město vytvářejí především lidé. Svými dobrými vztahy budujeme společenství 

lidí-spoluobčanů. Město jsme my všichni. Je to síť lidí, institucí, služeb a fi rem. 

Občas však zapomeneme na to, že jeden bez druhého se neobejdeme. 

Vzájemná pomoc a spolupráce vede ke společnému naplnění a vytváření 

dobrého místa pro život. 

Nežijeme však ve vakuu, ale jsme součástí celospolečenského systému, 

který má svá pravidla a instituce. Někdy je složité se v tom všem vyznat. 

Připravili jsme tuto brožurku, kde vás chceme stručně a přehledně seznámit 

s rozsáhlou činností městského úřadu a třebíčské radnice. 

A také připomenout, že důležitou součástí života ve městě jsou také 

příspěvkové organizace, které město zřizuje. Všechny tyto oblasti mají za cíl 

pomáhat občanům, pečovat o místo, kde žijeme a také se starat o to, 

co nám zanechali naši předkové. 

Dovolte mi ještě jednou připomenout, že na rozvoji města a kvalitě života

se podílejí i další organizace jako jsou fi rmy, neziskové organizace 

a další instituce. Všechny nás spojuje jedno, hrdost na místo, kde žijeme,

láska k Třebíči. 

Město totiž není bez tváří a anonymní. Třebíč jsme my, každý jednotlivec. 

A společně tvoříme Třebíč. 

                                                                                   Pavel Pacal, starosta



MĚSTSKÁ POLICIE TŘEBÍČ
Činnost městské policie upravuje zákon o obecní policii. Městská policie při zabezpe-

čování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo

zvláštního zákona:

⊙ přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

⊙ dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

⊙ dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

⊙ podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost 

 a plynulost provozu na pozemních komunikacích

⊙ podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých

 povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení

⊙ podílí se na prevenci kriminality v obci

⊙ provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

⊙ odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

⊙ poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje 

 o obecní policii

⊙ a další…

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLEDOVÝ SYSTÉM

Se velkou měrou podílí na snižování přestup-

kové i trestné činnosti v našem městě.

ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA

Provozuje městská policie Třebíč od 2. poloviny 

roku 2017, sídlí v Hrotovické ulici č. 177, kde 

poskytujeme zvířatům větší komfort a o jejich 

životy se zde starají celkem 4 ošetřovatelé. 

Útulek je schopen pojmout až 40 psů a 40 

koček.

Výkon služby se provádí 24 hodin denně. Město je rozděleno do pěti základních obvodů 

a každý z těchto obvodů je přidělen jedné směně. Každý strážník ve směně má odpověd-

nost za konkrétní ulice, kde vykonává zvýšený dohled a činí opatření k nápravě při zjištění 

porušení veřejného pořádku.

PREVENCE KRIMINALITY

→ Strážníci v  rámci primární prevence spo-

lupracují se všemi mateřskými, základními 

i s některými středními školami ve městě. Pre-

ventivní programy jsou zaměřeny na prevenci 

sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže.

→ Každoročně se se svým stánkem a pre-

ventivním programem pro děti i jejich rodiče 

podílí na mnoha akcích pro veřejnost, spolu-

pracují při realizaci soutěží.

→ V rámci preventivních aktivit nezapomínají 

ani na seniory: Projekt Senior Akademie v Se-

nior Pointu.

→ V rámci výkonu služby strážníků probíhají 

i informační kampaně: např. Být vidět je dů-

ležité nebo Bezpečné parkoviště – auto není 

trezor.



ODBOR DOPRAVY A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
Odbor dopravy a komunálních služeb zajišťuje zejména činnosti související s údržbou 

pozemních komunikací v majetku města a to včetně chodníků, schodišť, dopravního zna-

čení autobusových zastávek a další. 

⊙ zajišťuje zejména činnosti související s údržbou pozemních komunikací v majetku města a to

 včetně chodníků, schodišť, dopravního značení autobusových zastávek atd.

⊙ poskytuje servis, například v případě propadlých uličních vpustí, výtluků, uvolněných dlaždic

 a obrubníků

⊙ zajišťuje údržbu mobiliáře na veřejných prostranstvích a zařízení dětských či sportovních hřišť, 

 jako jsou prolézačky, skluzavky, branky a sítě, zajišťuje také odborné posudky a certifi kace

 pro bezpečnost občanů

⊙ zajišťuje skladování mobilních protipovodňových zábran

⊙ udržuje veřejné osvětlení, instaluje vánoční osvětlení

⊙ dohlíží na provoz autobusů městské dopravy a ve spolupráci s dopravcem se podílí na jeho

 neustálém zkvalitňování

⊙ zajišťuje blokové čištění většiny místních komunikací a toto čištění průběžně opakuje ve 

 vybraných úsecích po celý rok

⊙ v zimním období dohlíží na provádění zimní údržby silnic a chodníků ve městě 

⊙ zajišťuje rozvoj dopravní sítě města ve formě menších investic, například výstavbou nových

 parkovišť nebo okružních křižovatek

⊙ podílí se na rozvoji cyklodopravy a alternativních forem mobility

⊙ podporuje rozvoj chytrých technologií - nový systém pro placení parkování a informování 

 o dostupných místech na parkovišti Komenského náměstí, placení bankovní kartou na zařízeních

 ve správě odboru (např. WC, autobusy MAD), připravuje novou aplikaci pro sledování polohy

 autobusů MAD

⊙ provozuje areál autobusového nádraží

⊙ vyřizuje zábor komunikace, např. pro postavení lešení

⊙ poskytuje parkovací karty, 

 souhlas se zřízením sjezdu 

 od garáže a další



ODBOR FINANČNÍ
Hlavním úkolem tohoto odboru je řídit fi nanční stránku rozhodování města. Odpovídá za 

návrh a sestavení rozpočtu na aktuální rok, za předložení rozpočtu ke schválení v zastu-

pitelstvu města, za kontrolu plnění rozpočtu v průběhu roku a také za přípravu vyúčto-

vání v podobě závěrečného účtu a účetní závěrky za rok minulý. Odbor má čtyři oddělení.

ODDĚLENÍ ROZPOČTU

⊙ zpracovává návrh rozpočtu, zajišťuje potřebné zdroje fi nancování, vede evidenci a pojištění

 majetku, provádí fi nanční vypořádání se státním rozpočtem a zpracovává závěrečný účet 

 města

ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ

⊙ zpracovává kompletní účetnictví města, zajišťuje čerpání sociálního fondu, vede evidenci 

 cenin a pokutových bloků, zhodnocuje volné fi nanční prostředky města, zajišťuje agendu

 daně z příjmu a přidané hodnoty

ODDĚLENÍ DANÍ A POPLATKŮ

⊙ vede evidenci poplatků za komunální odpad, vede evidenci držitelů psů, vede evidenci 

 ubytovatelů poplatku z ubytovací kapacity, reguluje podmínky prodeje zboží na prodejních 

 stolech na Karlově náměstí a zpracovává veškeré příjmy z hlavní činnosti města. 

⊙ vybírá veškeré výše uvedené místní poplatky

ODDĚLENÍ EXEKUČNÍ

⊙ vymáhá pohledávky města za jeho dlužníky (především místní poplatky), sleduje, zda jeho

 dlužníci včas a řádně plní své závazky a pokud své závazky neplní, uplatňuje pohledávky

 v insolvenčních a dědických řízeních



ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Odbor se stará o přibližně 14.500 podnikatelů - živnostníků (z toho je 12.500 podnikají-

cích fyzických osob a 2.000 podnikajících právnických osob), kterým bylo vystaveno více 

než 23.500 živnostenských oprávnění a dále má v evidenci více než 660 zemědělských 

podnikatelů (z toho je 540 fyzických osob a 120 právnických).

MEZI ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ODBORU PATŘÍ ZEJMÉNA:

⊙ vydávání průkazů živnostenského oprávnění fyzickým a právnickým osobám (výpisů ze 

 živnostenského rejstříku), zápis do živnostenského rejstříku oznámených změn, přerušení,

 zrušení živnostenského oprávnění a jiných podání podle živnostenského zákona, vedení 

 evidence zemědělského podnikatele

⊙ provozování živnostenského rejstříku

⊙ funkce Centrálního registračního místa (možnost provedení daňové registrace, oznámení vůči 

 orgánům České správy sociálního zabezpečení, úřadům práce a příslušným zdravotním 

 pojišťovnám)

⊙ poradenská a konzultační služba nejenom pro podnikatele, ale i pro občany, kteří o podnikání 

 v režimu živnostenského zákona uvažují

⊙ spolupráce s ostatními kontrolními orgány a orgány činnými v trestním řízení

⊙ kontrola dodržování nejenom živnostenského zákona,

 ale i spousty dalších zákonů (např. v oblasti ochrany 

 spotřebitele, cestovního ruchu, provozu zastaváren, 

 spotřebních daní, ochrany zdraví před škodlivými účinky

 návykových látek, zákona o zemědělství)

⊙ pracoviště CZECH POINT, provádí vidimaci a legalizaci

⊙ pořádání semináře a společných konzultačních 

 a poradenských dnů ve spolupráci s ČOI na úseku

 ochrany spotřebitele zejména 

 pro starší občany, poskytování 

 lektorské činnosti v oblasti 

 živnostenského podnikání 

 pro školská zařízení



ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Vykonává činnost úřadu územního plánování pro správní obvod obce s rozšířenou působ-

ností Třebíč, do kterého spadá 93 obcí.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY:

⊙ pořizování územního plánu a regulačního plánu pro území města Třebíč

⊙ pořizování územně plánovacích podkladů

⊙ pořizování územního plánu, regulačního plánu a územní studie na žádost obce ve správním

 obvodu

⊙ vydávání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona, není-li příslušný krajský úřad

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST:

⊙ odborný servis při řešení problémů z oblasti územního plánování, ve spolupráci s městským

 architektem

⊙ služby v oblastech urbanismu, architektury a při urbanisticko-architektonické přípravě investic

 na území města

⊙ vyřízení žádostí o vyjádření za město Třebíč a zajištění agendy geografi ckých info systémů 

 na území města (tzn. vedení GIS pracoviště úřadu, aktualizace mapových podkladů, vytváření 

 účelových kartografi ckých výstupů)

ODDĚLENÍ ROZVOJE - samosprávná činnost, zejména:

⊙ tvorba, aktualizace, implementace a řízení hlavního rozvojového dokumentu města

⊙ rozvoj města zajišťováním předprojektové přípravy investičních staveb formou vyhledávacích

 a ideových studií

⊙ sledování dotační příležitosti, podávání žádosti o dotace, zajišťování jejich čerpání a monitoring 

 v době udržitelnosti projektů

⊙ shromažďování socioekonomických a demografi ckých dat, týkajících se ekonomického rozvoje 

 města

⊙ zabezpečování agendy Smart Cities - koncept strategického řízení města s využitím moderních

 technologií ovlivňujících kvalitu života ve městě prostřednictvím aktivit Chytré Třebíče

⊙ poskytování dotací na obnovu kulturních památek a zajišťování metodické pomoci vlastníkům

 kulturních památek a historicky cenných objektů v městské památkové zóně Třebíč

⊙ spolupráce s Krajem Vysočina – administrace podávání žádostí z  Fondu Vysočiny od obcí 

 v území ORP Třebíč do programu Obnova venkova Vysočiny

⊙ zajišťování spolupráce města v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Třebíčsko a v zájmovém 

 sdružení právnických osob Rozvoj Třebíčska

⊙ Součástí odboru je městský architekt, jeho činnost spočívá v ochraně a rozvoji kvalit a hodnot

 obytného prostředí, spoluvytváří vize rozvoje města a pomáhá jejich naplnění, konzultuje

 a zaujímá stanoviska k projekčně připravovaným aktivitám stavebníků a developerů na území 

 města. Další důležitou roli zastává v ochraně veřejného prostoru a jeho spravedlivého využití.



ODBOR VÝSTAVBY

Odbor výstavby vydává rozhodnutí a stanoviska podle stavebního zákona například 

k umístění staveb, dělení pozemků, povoluje změny staveb, vydává kolaudační rozhod-

nutí, eviduje a archivuje dokumentaci staveb.

⊙ zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu včetně výkonu

 státního dozoru ve věcech stavebního řádu

⊙ vydává v  rozsahu působnosti stavebního úřadu územní rozhodnutí o umístění stavby nebo

 zařízení, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování 

 pozemků, ochranném pásmu

⊙ vydává souhlas k ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení, udržovacích prací a stanovuje,

 kdy ohlášená stavba, stavební úprava podléhá režimu stavebního řízení

⊙ vydává stavební povolení s výjimkou povolování staveb spadajících do kompetence „speciálních“ 

 stavebních úřadů. Vydává povolení změny staveb před jejím dokončením

⊙ provádí kontrolní prohlídky, v jejichž průběhu zkoumá soulad se stavebním povolením a pro

 dokončené stavby vydává kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí

⊙ vydává souhlas ke změně v užívání stavby v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými

 zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy

⊙ vydává povolení a nařízení k odstranění stavby, 

 terénních úprav a zařízení

⊙ vydává výjimky z obecných požadavků na výstavbu, 

 z obecných požadavků na využívání území, z technických 

 požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

⊙ eviduje, ukládá a archivuje dokumentaci staveb

⊙ rozhoduje o popisných a orientačních číslech 

 v rámci správního obvodu Města Třebíč

⊙ vede statistické údaje o bytech a domech 

 ve svém obvodu jako podklady pro Český 

 statistický úřad



ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Sociální práce je zaměřena na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s  cílem 

zlepšit nebo obnovit schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

CÍLOVÉ SKUPINY

Osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi, ohrožené děti, nezaměstnaní 

a osoby s materiálními problémy, osoby s upravenou svéprávností, osoby ohrožené soci-

álním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života.

ČINNOSTI ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

⊙ sociální poradenství, poskytnutí pomoci s  řešením např. fi nanční či dluhové problematiky,

 neodpovídajícího bydlení (hrozba ztráty bydlení, osoby bez domova), rodinné situace, 

 nezaměstnaností

⊙ doprovázení a asistence, poskytování pomoci při řešení nelehkých životních situací klientů

POSKYTOVÁNÍ KRIZOVÉ POMOCI

⊙ výkon veřejného opatrovnictví osob s omezenou svéprávností, kterým bylo soudem ustanoveno

 opatrovníkem město Třebíč

⊙ koordinace sociálních služeb ve městě, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a služeb

 navazujících v oblasti prorodinné politiky města

⊙ sociálně-právní ochrana dětí - ochrana práv dítěte s  ohledem na příznivý vývoj a řádnou

 výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, řešení rodičovských konfl iktů v zájmu dítěte,

 zastupování dítěte u soudu v případě kolize zájmů rodičů a dětí. Sledování dodržování práv

 dítěte v ústavní a v ochranné výchově. Zajišťování náhradní rodinné péče dětem, jejichž rodiče se

 o ně nemohou nebo nechtějí postarat. Zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Poskytování

 vzdělávání a podpory pěstounům

⊙ sociální kuratela pro děti a mládež se věnuje dětem do 15 let, které se dopustily činu jinak

 trestného, mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku,

 dětí a mladistvých s  opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, 

 útěky z domova, alkoholismus, toxikomanie apod.) a dětí, na kterých byl spáchán trestný čin

⊙ spolupráce se státními institucemi a nestátními 

 neziskovými organizacemi, školami a školskými 

 zařízeními, lékaři, zdravotnickými zařízeními, 

 Policií ČR, soudem a státním zastupitelstvím, 

 Probační a mediační službou ČR, 

 Vězeňskou službou ČR, zařízeními 

 pro výkon ústavní  a ochranné 

 výchovy a dalšími institucemi



ODBOR ŠKOLSTVÍ

Město Třebíč je zřizovatelem 24 příspěvkových organizací - 13 mateřských škol, 7 zá-

kladních škol, Centrální školní jídelny, Domu dětí a mládeže, Základní umělecké školy, 

Městské knihovny, Městského kulturního střediska, Denního rehabilitačního stacionáře. 

ODBOR ŠKOLSTVÍ

⊙ sestavuje a kontroluje čerpání provozních rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných

 městem Třebíč

⊙ pomáhá školkám při zápisech

⊙ pro 66 škol a školských zařízení ve svém správním obvodu zpracovává rozpisy peněz ze 

 státního rozpočtu k fi nancování mzdových nákladů

⊙ vede evidenci drobných sakrálních staveb (kaple, kříže, boží muka), soch a dalších uměleckých

 objektů, zajišťuje péči o tyto objekty (aktuálně 43 objektů)

⊙ zajišťuje školám ve správním obvodu podporu při realizaci a čerpání dotací

⊙ provádí poradenskou a informační činnost v oblasti autorského práva na úseku pořádání 

 veřejných produkcí

⊙ ve spolupráci s dalšími odbory městského úřadu se podílí na nákladech spojených s provozem

 kulturních domů v místních částech města

⊙ organizuje slavnostní ocenění při příležitosti Dne učitelů - „Řád bílé křídy“

⊙ organizuje slavnostní oceňování nejlepších žáků základních škol

⊙ zabezpečuje administrativní podporu při zpracování kroniky města

⊙ vede online databázi volných pracovních míst ve školství v rámci ORP Třebíč

ČINNOST ODBORU NA ÚSEKU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Výkon státní správy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, ve 

kterém se památky nacházejí: 

⊙ 2 památkové zóny městského typu (Třebíč a Jaroměřice nad Rokytnou)

⊙ 1 památková zóna vesnického typu (Boňov)

⊙ 295 kulturních památek

⊙ 3 národní kulturní památky

⊙ 1 památka světového přírodního 

 a kulturního dědictví UNESCO 

 (bazilika sv. Prokopa,

 židovská čtvrť a židovský hřbitov)



ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

ODDĚLENÍ EVIDENCE ŘIDIČŮ

⊙ vydávání řidičských průkazů, digitálních karet do tachografů, mezinárodních řidičských 

 průkazů, výpisy z evidenčních karet řidičů, výpisy z bodového systému, zápis bodů do systému,

 zkoušky žadatelů o řidičský průkaz, státní kontrola v autoškolách a další

ODDĚLENÍ MATRIK A EVIDENCE OBYVATEL

⊙ narození miminka (rodný list, vítání občánků)

⊙ svatba (oddací list)

⊙ pohřeb (úmrtní list)

⊙ změna trvalého pobytu

⊙ voličské průkazy, voličské seznamy

⊙ ověřování kopií, podpisů

⊙ organizace sčítání lidu, domů a bytů

⊙ evidence válečných hrobů

⊙ zabezpečení agendy veřejných sbírek

ODDĚLENÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

⊙ vydávání biometrických pasů a elektronických občanských průkazů s  čipem nejenom 

 pro třebíčské občany, ale i pro občany z jiných správních obvodů

ODDĚLENÍ REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

⊙ administrativa spojená s vozidly občanů obce s rozšířenou působností Třebíč,

 (v současné době se jedná o 66 000 vozidel všech kategorií, jejichž počet se zvyšuje)

ODDĚLENÍ SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ

⊙ projednávání přestupků na úseku veřejného pořádku (rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, 

 znečištění či zábor veřejného prostranství a jiné), občanského soužití (ublížení na cti, ublížení

 na zdraví, vyhrožování, schválnosti, hrubé jednání a jiné) a ve věcech majetkových (krádež, 

 zpronevěra, podvod a jiné se škodou v hodnotě do 5 000,- Kč)

⊙ přestupky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

⊙ přestupky na úseku střetu zájmů

⊙ přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými 

 účinky návykových látek

⊙ některé přestupky na úseku zákona 

 na ochranu zvířat proti týrání

⊙ dopravní přestupky na úseku

 bezpečnosti a plynulosti 

 silničního provozu



ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ÚSEK STÁTNÍ SPRÁVY 

Zajišťuje v obvodu s rozšířenou působností (tj. na území 93 obcí) výkon státní správy. 

To znamená praktické zajišťování stovky právních předpisů a směrnic, vydaných hlavně 

ministerstvem životního prostředí. 

⊙ ochrana životního prostředí na úsecích vodního hospodářství

⊙ ochrana ovzduší

⊙ odpadové hospodářství

⊙ ochrana zemědělského půdního fondu

⊙ ochrana přírody a krajiny

⊙ lesní hospodářství

⊙ myslivost

⊙ rybářství

⊙ ochrana zvířat

⊙ projednávání přestupků

ÚSEK SAMOSPRÁVNÉ ČINNOSTI 

⊙ nakládání s komunálními odpady (svoz, třídění, rozmístění kontejnerů a odpadkových košů)

⊙ správa a údržba veřejné zeleně

⊙ deratizace



ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A PRÁVNÍ

Oddělení právní a personální vyvíjí činnost především směrem dovnitř úřadu – spravuje 

mzdovou účtárnu, personální a vzdělávací činnosti a specializované právní služby pro 

kompletní fungování organizace.

Toto oddělení připravuje, vyhlašuje a provádí výběrová řízení na obsazení volných pracovních 

míst. Město Třebíč má totiž v současné době asi 360 zaměstnanců na nejrůznějších pracovních 

pozicích, včetně Městské policie Třebíč. Mimo technicko-hospodářských pracovníků je většina 

pracovních míst v naší organizaci nějak specializovaných, proto dbáme při obsazování pracov-

ních míst nejen na osobnostní předpoklady uchazečů o zaměstnání, ale také na jejich vzdělání 

a míru odborné praxe. A snažíme se vybrat na každé pracovní místo toho správného člověka.

V současné době prochází náš úřad velkou generační obměnou a tak jedeme na plné obrátky!



ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

Odbor vnitřní správy zajišťuje provoz budov městského úřadu včetně informačních kan-

celáří, úpravy budov jako je odstraňování bariér, zajišťuje materiálně technické vybavení 

kanceláří, chod, údržbu a využití výpočetní techniky a provoz podatelny a spisovny.

⊙ zajišťování informačního systému v budovách úřadu

⊙ zajišťování oprav na budovách úřadu (bezbariérové úpravy, výtahy, atd.)

⊙ modernizace budov a zařízení (elektronické úřední desky, úprava prostředí)

⊙ přepojování telefonních hovorů

⊙ přijímání a odesílání korespondence prostřednictvím datových schránek

⊙ zajišťování chodu pokladen

⊙ aktualizace úředních desek

⊙ zajišťování obměn informací ve vývěsních skříňkách města

⊙ zajišťování agendy ztrát a nálezů

⊙ provádění vidimace a legalizace, výpisy z informačního systému Czech POINT

⊙ zabezpečování úkolů při zajišťování všech druhů voleb

⊙ zajišťování materiálně technického vybavení kanceláří

⊙ zajišťování údržby a využití výpočetní techniky

 a počítačové sítě městského úřadu

⊙ správa programového vybavení

⊙ zajišťování činnosti podatelny, 

 e-podatelny a spisovny úřadu

⊙ správa vozového parku



ODBOR KANCELÁŘE VEDENÍ MĚSTA

⊙ připravuje podklady a zajišťuje administrativu pro jednání zastupitelstva i rady 

⊙ spolupodílí se na pořádání slavnostních akcí

⊙ vede evidenci jubilantů, připravuje a odesílá pro ně blahopřání

⊙ zodpovídá za přípravu grantového systému

⊙ vyřizuje konkrétní stížnosti na základě pověření příjemce

SOUČÁSTÍ ODBORU JE 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

⊙ zpracovává Třebíčský zpravodaj

⊙ vede účty na sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)

⊙ připravuje texty pro web města

⊙ komunikuje s novináři a pořádá tiskové konference

⊙ komplexně zajišťuje aktivity města v oblasti marketingu a reklamy

⊙ zajišťuje dodržování správného užívání loga a znaku města

⊙ koordinuje kontakty s tuzemskými i zahraničními partnery města (např. ústavními činiteli ČR,

 reprezentanty krajů a měst ČR apod.)

TÝM INCOMINGU

⊙ vytváří podmínky pro podnikatelské a investiční aktivity

⊙ věnuje se přípravě nových lokalit pro bydlení, nových průmyslových a výrobní zón

⊙ koordinuje aktivity v oblasti cestovního ruchu, spolupracuje s organizacemi, které v této oblasti

 působí

⊙ podílí se na propagaci a osvětě městských památek UNESCO

ÚSEK KANCELÁŘ ZDRAVÉHO MĚSTA

⊙ zajišťuje agendu participativního rozpočtu města

⊙ sleduje všechny možnosti využití dotací, grantů a příspěvků

⊙ připravuje akce pro občany

ÚSEK KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A OBRANY

⊙ zabezpečuje krizového řízení a hospodářská opatření při krizových stavech

⊙ zabezpečuje připravenost správního obvodu města – obce s rozšířenou působností na řešení 

 krizových situací a vzájemné součinnosti základních a ostatních složek v rámci Integrovaného 

 záchranného systému správního obvodu

⊙ vede evidenci pracovníků a hmotného majetku pro účely zajištění obrany

⊙ podílí se na evakuaci obyvatel



ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC MĚSTA

Odbor správy majetku a investic města spravuje a udržuje budovy v  majetku města, 

zajišťuje pronájmy, spravuje sportovní zařízení, budovy školek a škol a další. Pronajímá 

pozemky, realizuje nové investice.

⊙ zajišťuje pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou a v bytových domech v majetku

 města (město vlastní přibližně 200 bytů v DPS a dalších asi 300 bytů v bytových domech)

⊙ zajišťuje pronájmy ubytovacích jednotek na ubytovně města Třebíče na ul. Manž. Curieových

 604 (více než 100 ubytovacích jednotek)

⊙ eviduje pozemky a budovy v majetku města (více než 4 600 pozemků a zhruba 200 budov,

 souborů staveb nebo areálů)

⊙ zajišťuje pronájmy nebytových prostor, především k podnikatelským účelům

⊙ zajišťuje opravy sportovních zařízení, mateřských škol, základních škol, budov užívaných

 Městskou knihovnou, budov užívaných Městským kulturním střediskem a dalších budov

 v majetku města

⊙ zajišťuje pronájmy, výpůjčky, výprosy, pachty pozemků (např. pronájmy v  zahrádkářských

 koloniích v majetku města)

⊙ zajišťuje agendu zatěžování pozemků věcnými břemeny (např. ve prospěch E.ON Distribuce 

 a. s., CETIN a. s., TTS energo s. r. o., GasNet s. r. o., apod.)

⊙ zajišťuje prodeje pozemků a bytů, směny a nabytí nemovitých věcí

⊙ zajišťuje pronájem rybníků v majetku města

⊙ zajišťuje provoz a údržbu pohřebišť, tj. Starého hřbitova, Nového hřbitova, hřbitovů v místních

 částech v Sokolí a ve Slavicích

⊙ zajišťuje pronájem plakátovacích ploch umístěných po Třebíči

⊙ zajišťuje pronájem prodejních stolů na Karlově náměstí za účelem prodeje ovoce a zeleniny

⊙ zajišťuje inventarizaci svěřeného majetku (jedná se o pozemky v  účetní hodnotě zhruba 

 483 mil. Kč, budovy v účetní hodnotě přes 2 mld. Kč, stavby v účetní hodnotě cca 223 mil. Kč)

⊙ zajišťuje projektovou přípravu investičních akcí města

⊙ realizuje zadávací řízení na zhotovitele staveb

⊙ zajišťuje realizaci investiční výstavby města

⊙ hospodaří v průběhu kalendářního roku s provozním rozpočtem zhruba 70 mil. Kč a investičním 

 rozpočtem přibližně 150 mil. Kč
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