
Vážená paní zastupitelko, vážený pan zastupiteli, 

dovolte mi uvést na pravou míru informace o plánovaném atletickém tunelu. Oddíl atletiky TJ Spartak 

Třebíč připravil tento projekt a vysoutěžil zhotovitele za částku 42 mil. Kč. Následně požádal Národní 

sportovní agenturu (dále jen NSA) o dotaci ve výši 70 % z vysoutěžené částky. O zbylých 30 % požádal 

rovným dílem Město Třebíč a Kraj Vysočina. Obě samosprávy projevily vůli projekt spolufinancovat, 

protože jej považují za smysluplný a užitečný. Pro město Třebíč vyšla spoluúčast ve výši cca 6,3 mil. Kč. 

Po administraci u NSA byla dotace oddílu atletiky přiznána. Vybraný zhotovitel následně oddílu 

oznámil, že cenu není schopen dodržet a zakázku zrealizuje za 60 mil. Kč. Což je navýšení o téměř 43 

%. Oddíl atletiky následně o tomto stavu informoval město Třebíč a Kraj Vysočina. Kraj Vysočina 

následně sdělil, že výše jeho příspěvku je neměnná. Oddíl atletiky poté přišel na město s tím, že chce, 

aby doplatilo navýšenou částku 18 mil. Kč. Při společném jednání bylo oddílu atletiky sděleno, že 

navýšení ceny díla o téměř 43 % je velmi nestandartní a vysoké, a doporučeno, aby byla zakázka 

přesoutěžena. Stejně tak byl oddíl atletiky vyzván k doložení budoucích provozních nákladů tohoto 

objektu a plánu na jejich pokrytí. Platnost poskytnutí dotace od NSA je minimálně půl roku. 

Chci zdůraznit, že město Třebíč maximálně podporuje stavbu atletického tunelu a je připraveno akci 

spolufinancovat. Nicméně při splnění podmínek hospodárnosti. Nelze okamžitě akceptovat takto 

neúměrné navýšení ceny. 

Srovnání zimního stadionu a atletického tunelu není na místě. Zatímco zimní stadión je nezbytnou 

nutností pro lední hokej, atletický tunel pouze vítaným a potřebným doplňkem pro činnost v zimním 

období. 

Znovu opakuji zájem města o atletický tunel na svém území. Nyní jsou všechny kroky na straně oddílu 

atletiky, který o nich byl detailně informován i s nabídkou pomoci. 

Přeji příjemné dny! 

S úctou 

Pavel Pacal 

 

 


