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MATERIAL K PROJEDNANI ZASTUPITELSTVEM

MĚSTA

JINDŘICHŮV HRADEC
9. zasedání, dne 24.08.2011
V Jindřichově Hradci dne 23.5.2017

Usnesení číslo: 189/9Z/2011
Název: Revitalizace Husových sadó

Předkládá: ODBOR ROZVOJE
Vypracoval: Krampera Vladimír
Důvodová zpráva:

Na základě projednání v RMě dne 1.6.2011 byl zveřejněn návrh řešení revitalizace Husových sadu v
papírové podobě ve vestibulu KD Střelnice a ve výloze informačního střediska a v elektronické podobě na
webových stránkách města. Zveřejněna byla rovněž výzva, aby veřejnost k tomuto návrhu podala
připomínky nejpozději ke dni veřejného projednání, které bylo svoláno na pondělí 20.6.2011 od 17,00
hodin do kinosálu KD Střelnice. V pruběhu zveřejnění bylo podáno několik připomínek e-mailem, jsou
uvedeny v příloze. Prezentace návrhu při veřejném projednání se zúčastnilo cca 30 občanu, jejichž otázky
byly zodpovězeny zpracovateli návrhu. Podstatou návrhu je celková jednorázová obnova stávajících alejí
tak, aby zustala zachována puvodní koncepce parku, náhrada stávajícího bazénu novým vodním prvkem,
který umožní využití plochy i v podzimním a zimním období a širší propojení parku s Masarykovým
náměstím. Návrh předpokládá obnovu alejí v puvodní skladbě dřevin, tj. převážně jírovce. Při veřejném
projednání bylo podrobně vysvětleno přítomnými zástupci zpracovatele návrhu, že jednorázová obnova
alejí je nejlepším řešením z hlediska zachování stejnověkosti stromu a celkové koncepce parku. Realizaci
je možné rozdělit na etapy tak, aby nedošlo k vykácení celého parku v jednom roce. Možným řešením by
bylo jako první etapu provést rekonstrukci celé vstupní části parku mezi Masarykovým náměstím a ulicí
Kostelní, kde dochází zároveň k největším stavebním úpravám, jako druhou etapu obnovu centrální aleje v
části parku za Kostelní ulicí včetně kruhového prostoru před objektem ÚZSVM a jako poslední etapu
obnovu postranních alejí a prostoru za pomníkem Jana Husa. Celkově by mělo dojít k pokácení 115
stromu včetně všech již odstraněných a naopak k nové výsadbě 94 stromu. Ze stávajících vzrostlých
stromu má zustat zachováno cca 20 (v situaci označeny hnědou barvou). Pro výsadbu jsou předpokládány
vzrostlé dřeviny se založenou korunou ve výši min. 2,5 m. Vzhledem k tomu, že podrobnosti řešení
vodního prvku, úprav objektu WC a další stavební úpravy budou předmětem dalšího zpracování PD,
předkládáme k rozhodnutí pouze zásadní otázku celkové jednorázové obnovy zeleně Husových sadu v
navržených etapách. Časové rozložení etap bude v . případě možného získání dotace přizpůsobeno
požadavkům dotačního programu.
Rada města projednala uvedený návrh dne 10.8.2011, usnesením č. 721/27R/2011 s ním vyslovila
souhlas a předkládá jej ZMě k rozhodnutí.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města po projednání:
1.

schvaluje
provedení revitalizace Husových sadu celkovou obnovou alejí ve 3 etapách dle předloženého návrhu

Za zpracovatele
Krampera Vladimír

Za předkladatele
Ing. Kominek Bohumil

přílohy:

Situace navrženého řešení
Technická zpráva
Připomínky veřejnosti
Vyjádření RNDr. Pokorného
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VÝPIS Z USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
v
o
JINDRICHOV HRADEC

9. zasedání Zastupitelstva města JindřichOv Hradec, dne 24.8.2011

usnesení číslo: 189/92/2011
Název: Revitalizace Husových sadu
Zastupitelstvo města po projednání:

l. schvaluje

provedení revitalizace Husových sadu celkovou obnovou alejí ve 3 etapách dle předloženého
návrhu

[ng. Mrvka Stanislav,v.r.

[ng. Komínek Bohumil,v.r.

místostarosta

Za správnost vyhotovení

starosta

Ing. Vejvar Pavel,v.r.
místostarosta

