
Informace pro zastupitele 

novinky ve věci parku Husovy sady 

Návrh na zrušení souhlasu s kácením parku Husovy sady, který podal 
spolek Mařížský park ze Slavonic, zamítl v červnu rozhodnutím Odbor 
životního prostředí MěÚ Jindřichův Hradec. 

Proti tomu podal spolek odvolání ke Krajskému úřadu. 

Krajský úřad před vydáním rozhodnutí o odvolání vyzval dne 23.10.2017 
Město Jindřichův Hradec, aby zvážilo možnost změny či zrušení 
původního rozhodnutí o kácení z roku 2012. 

Poukázal na skutečnost, že rozhodnutí o kácení trpí vadami a nebylo 
několik let využíváno a též na prohlášení starosty města, že i v 
nejbližších letech využíváno nebude. 

Starosta Ing. Stanislav Mrvka odpověděl dne 1.11.2017, že Město 
Jindřichův Hradec nesouhlasí se změnou napadeného zamítavého 
rozhodnutí, aniž tuto odpověď projednal v kolektivních orgánech 
města. 

Nato Krajský úřad rozhodnutím z 10.11.2017 zamítl odvolání tak, že 
rozhodnutí MěÚ o zamítnutí návrhu spolku Mařížský park zrušil a 
další řízení zastavil. Ochránci parku byli vráceni do výchozího bodu, či 
nového začátku. 

Vážení zastupitelé, nabízí se otázky: Kdo rozhoduje o majetku Města 
Jindřichův Hradec? Je takový výkon pravomoci starosty v souladu s 
principy zastupitelské demokracie nebo jde o specifické pojetí vlády 
nad městem? 

20. prosince 2017

Mgr. Lenka Navarová 
zástupce spolku Mařížský park 

Příloha: dopis Krajského úřadu 
dopis Města Jindřichův Hradec 
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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOCESKY KRAJ 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNIC TVÍ 

Č. j.: KUJCK 120513/2017 OZZUHk 
Sp. zn.: OZZL 97293/2017/3/peha

datum: 23. 10. 2017 vyřizuje: Ing. Petr Hakr telefon: 386 720 812 

Věc: Výzva ke sdělení ve věci návrhu na zrušení povolení kácení stromů v rámci 2. a 3. etapy rekonstrukce 
Husových sadů v centru Jindřichova Hradce 

Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad"), bylo 
dne 11. 8. 2017 postoupeno (předáno) dopisem Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru životního prostředí, 
ze dne 9. 8. 2017, odvolání zapsaného spolku Mařížský park, z.s., Petra Bezruče 323, 378 81 Slavonice, ze dne 
24. 6. 2017, a spolku Hnutí DUHA české Budějovice, pobočný spolek, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice, z téhož dne,
proti rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/29631/17/Hs, ze 7. 6.
2017, kterým byl zamítnut návrh spolku Mařížský park, z.s., na zrušeni 2. a 3. etapy kácení v Husových sadech,
na pozemcích p.č. 1551 a 1559 v k.ú. Jindřichův Hradec.

V uvedeném návrhu a odvolání je mimo jiné namítáno, že zmíněné rozhodnutí trpí různými vadami, a dále že 
rozhodnutí není delší dobu (několik let) využíváno. 
V ustanovení § 84 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, se uvádí, že orgán ochrany přírody může z vlastního podnětu nebo na návrh po provedeném řízení jím 
vydané rozhodnutí nebo opatření obecné povahy změnit, popřípadě zrušit, nevyužívá-li oprávněný rozhodnutí bez 
zvláštního důvodu po dobu delší dvou let. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem krajský úřad vyzývá město Jindřichův Hradec, aby sdělilo, zda souhlasí 
s tím, aby bylo změněno napadené zamítavé rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec č.j. 
OŽP/29631/17/Hs, ze dne 7. 6. 2017, tak, že by bylo zrušeno rozhodnutí č.j. OŽP/67590/12/Hs, ze dne 19. 11. 
2012, kterým bylo městu Jindřichův Hradec povoleno kácení dřevin ve 3 etapách na shora uvedených pozemcích 
v rámci rekonstrukce městského parku (Husovy sady). 
Krajský úřad podotýká, že od vydání citovaného rozhodnutí, kterým bylo kácení povoleno, uplynulo již několik let, 
během nichž pravděpodobně došlo k určitým změnám. Nelze vyloučit, že se tak mohlo stát i ohledně záměru 
investora, tedy města Jindřichův Hradec. 
Tato možnost vyplývá mimo jiné i z písemnosti, které zasíláme v příloze tohoto dopisu - údajně dle sdělení pana. 
starosty nebudou po ukončení 1. etapy probíhat další etapy káceni, protože nebudou součásti rozpočtu. 

Vzhledem k této skutečnosti Vám krajský úřad touto cestou zasílá kopie uvedených dokumentů s tím, že máte 
možnost se se všemi podklady rozhodnutí, resp. s celým obsahem spisu seznámit a popř. se k nim vyjádřit ve 
smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň Vás vyzývá 
k zaslání písemného sdělení ve smyslu výše uvedeného, a to ve lhůtě do 8 dnů od doručení tohoto oznámení. 
Po uplynuti této lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

JUDr. Hana Vendlová 
vedoucí oddělení 
ochrany přírody a krajiny a EIA 
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Příloha: kopie žádosti o informaci, informace pro zastupitelstvo a mapky parku s rozsahem kácení - 3 strany 

Obdrží (prostřednictvím datové schránky): 
Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/11, 377 22 Jindřichův Hradec (ID DS: dc7b3kp) 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 české Budějovice, tel.: 386 720 111 
e-mail: hakr@kraj-jihocesky.cz, IO OS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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Město Jindřichův Hradec 
odbor kanceláře starosty, oddělení právní 

Klášterská 135 I II 
377 22 Jindřichův Hradec 
e-mail: meu@jh.cz
vyřizuje: Mgr. Karel Holý 

Jihočeský kraj 

tel.: 384 351 201 

Odbor životního prostřed zemědělství a lesnictví 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice 
K vašemu č.j. KUJCK 120513/2017 OZZL/Hk 

v Jindřichově Hradci 
OKS/54717/2017 

tel.: 3 84 3 51 11 1 
fa,'X: 384 361 503 

dne J.11.20 I 7 

Věc: Sdělení ve věci návrhu na zrušení povolení kácení stromů v rámci 2. a 3. etapy rekonstrukce 
Husových sadů v centru Jindřichova Hradce 

Vážení, 

ve shora uvedené věci Vám sdělujeme následující: 

Město Jindřichův Hradec nesouhlasí s tím, aby bylo Z111ěněno napadené zaIJ1ítavé rozhodnutí Městského 

úřadu Jindřichuv Hradec č.j. OŽP/29631/17/Hs ze dne 7. 6. 2017 tak, že by bylo zrušeno rozhodnutí č.j. 

OŽP/67590/12/Hs ze dne 19. 11. 2012, kterým bylo městu Jindřichův Hradec povoleno kácení dřevin ve 3 

etapách v Husových sadech v rámci revitalizace městského parku. Rozhodnutí o (ne)realizování 2. a 3. etapy 

podléhá rozhodnutí Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, které již SV)'m usnesením č. 189/9Z/2011 dne 

24. 8. 2011 rozhodlo o revitalizaci Husových sadů celkovou obnovou alejí ve 3 etapách. Dále zastupitelstvo

města svým usnesením č. 387/182/2016 dne 27. 4. 2016 rozhodlo o realizaci 1. etapy projektu Revitalizace 

Husových sadů Jindřichův Hradec v letech 2016-2017. Nadto město Jindřichův Hradec, jakožto investor 

projektu, vynaložilo finanční prostředJ...'y na vyhotovení projektové dokumentace projekční kanceláří a na 

realizaci 1. etapy revitalizace. 

Vzhledem k tomu, že nebylo příslušným orgánem města Jindřichův Hradec rozhodnuto o změně postupu 

(revokaci usnesení), nelze jinak, než trvat na uvedeném stanovisku, tedy že město Jindřichův Hradec 

nesouhlasí se změnou napadeného zamítavého rozhodnutí. 

Tímto vám podáváme naše stanovisko a zůstáváme s poz,dravem. 

Digitálně podepsal Stanislav Mrvka 
Datum: 01.11.2017 10:40:08 +01 :00 

Ing. Stanislav Mrvka 
starosta 



Jihočeský kraj 
Jihočeský kraj. U Zimního stadionu 1952/2, české Budějovice, 37076 
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PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ KUCBXOOODZM2 

Datum podání: 01.11.2017 , 3-.44:24 EL. PODATELNA: Jihočeský kraj 

Věc: KUJCK 120513/2017 OUUHk Identifikátor el. podáni: KUCBOC115RPO 

Předmět: KUJCK 120513/2017 OZZUHk 

Poznámka: Datum doručení: 01.11.2017 13:44:24 

Datum staženi: 01.11.2017 14:00:27 

Odesilatel: Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/, Stav el.podání: Podáno 
37722 Jindřichův Hradec. mrvka@jh.cz Datum zpracování: 01.11.2017 14:12:57 

IO OS odes.: dc7b3kp Zpracoval: Zemanová Irena, podatelna 

Počet příloh o Výsledek zpracováni: podání přijato 
dokumentu: 

Seznam el. husovy_sady_vyjadreni_kraj_sign.pdf Podpis: Ověřeno 
souborů: Ověřeni: OK 

Datum ověřeni: 01.11.2017 14:12:57 

Přiděleno: Odb.ŽP ,zem. ,lesnictví časové razítko: Ověřeno 

Ověření čas. r.: OK 

Datum a podpis zpracovatele: 



• Jsme poslové či vyslanci J /5 ekonomicky aktivních obyvatel města.

• Hodnotu parku vnímáme jinak.

• Cítíme jeho odkaz po předcích, symbol jejich vzletné vůle, kdy na své náklady

založili park.

• Jeho estetická hodnota je něco jako starý hrneček po babičce, který se v

rodinách uchovává s úctou.

• Úmysl pokácet park je legitimní, každý to cítí po svém, ale není podpořen

nezbytností.

• Alternativou je ponechání starého a postupná obnova dožívajících jedinců.

• Staré stromy za nové, to je zažitá praxe lesáků, kde lesní hospodářství je cíleno

na zisk.

• Park je srostlý s městem, je součástí jeho tváře. Právě to, že je stará je dnes

nejvíce ceněna a láká návštěvníky.

• Pokácení vyvolá u 20 % občanů hořký pocit, že městu bylo ublíženo, že za

sociálních demokratů byl zničen krásný starý park.

• Tak se ČSSD zapíše do paměti lidí, protože chyběl závažný důvod, který by

novou hodnotou, zastínil nutnou ztrátu.

• Výměna vzrostlých stromů za mladé není dost silnou motivací ani podle

zákona.

• Chybí veřejný zájem, opravdu silný důvod (škola, poliklinika ... )

• Krásu vnímá každý jinak, ale nejde vnutit, co má být vnímáno jako krásné a

příjemné.

• Občany lze v zastupitelstvu přehlasovat, že se ve vnímání krásy a užitečnosti

mýlí a vnutit jim svoji představu. Ale stejně si budou myslet své a jak budou

smýšlet o svých zastupitelích?

• Vše dobré, co jste pro město dosud učinili, bude překryto zničením parku.

• Stará zásada praví: neničit, co funguje.

• Krása je bohulibý cíl, ale za jakou cenu?


