
Dotaz ze dne 21. 12. 2012 
Č.j. MmP 191 /2013 ,  žádost o informaci – Revitalizace Tyršových sadů 
 
Dobrý den, 
žádám o tyto informace: 
 
Úprava projektové dokumentace 
 
1. Ustoupilo se definitivně od budování vodní plochy na louce mezi Příhrádkem a zámkem, tj. nebude 
zde tato vodní plocha vytvořena? 
 
2. a) Kolik stromů je zachováno po úpravě projektu v prosinci 2012 oproti předchozí verzi, která 
platila v listopadu 2012? Prosím o jejich seznam (stačí čísla dle inventarizace). 
b) Budou oproti předchozí verzi projektu zachované některé keře a keřové skupiny? Prosím o jejich 
seznam (přesazované mimo dané území nepokládám na ponechané). 
c) Budou v Tyršových sadech (v části Podzámecký park) nějaké keře vysazené? 
 
4. Je již k dispozici znalecký posudek, který hodnotí kácení a výsadbu dřevin z hlediska vysoké hladiny 
spodní vody? Prosím o jeho zaslání. 
 
5. V prezentaci označuje projektant stav všech 100 stromů určených ke skácení jako kritický či 
nebezpečný, což je u některých jedinců v rozporu se znaleckým posudkem AOPK. Na základě čeho je 
takto hodnotí? 
 
6. Počítá projekt nadále s tzv. podhledovým parkem včetně vyvětvení stromů? 
 
Stažení žádosti o dotaci 
 
7. Primátorka města v pořadu ČT "Nedej se" sdělila jako důvod stažení žádosti o dotaci "neplatnost 
rozpočtu, který byl přiložen k dané žádosti". Prosím o objasnění tohoto problému - o jaký rozpočet se 
jednalo, proč byl neplatný apod. 
 
8. Pokud regionální rada písemně informovala město o nějakém nedostatku, chybě či problému v 
žádosti o dotaci (kromě formálních náležitostí), prosím o zaslání příslušného dokumentu. 
 
 

Odpověď na dotaz č. j. MmP 191/2013 ze dne 4.1.2013 
 
Odpovídám na Vaši žádost o informaci podanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. ze dne  
21. prosince 2012 týkající se úpravy projektu Revitalizace Tyršových sadů a stažení žádosti o dotaci. 

Úprava projektové dokumentace 

1. Ustoupilo se definitivně od budování vodní plochy na louce mezi Příhrádkem a zámkem, tj. 
nebude zde tato vodní plocha vytvořena? 
Vodní plocha zde nebude vytvořena, bude ponechán stávající mokřad. 
 

2. a) Kolik stromů je zachováno po úpravě projektu v prosinci 2012 oproti předchozí verzi, která 
platila v listopadu 2012? Prosím o jejich seznam (stačí čísla dle inventarizace). 
Původní žádost o kácení byla zúžena o tyto stromy: 
 



pořadové číslo         vědecký název                             český název                                     parcelní číslo 
118                Crataegus monogyna  hloh jednosemenný                                455/1 
206                    Populus x canadensis  topol kanadský                                        393/1 
207                    Populus balsamifera  topol balzámový                                      393/1 
208                    Populus x canadensis  topol kanadský                                        393/1 
257                    Populus x canadensis  topol kanadský                                        393/1 
258                    Populus x canadensis  topol kanadský                                        393/1 
265                    Populus x canadensis  topol kanadský                                        393/1 
306                    Betula pendula                         bříza bělokorá                                         393/1 
307                    Betula pendula                         bříza bělokorá                                         393/1 
309                    Betula pendula          bříza bělokorá                                         393/1 
311                    Betula pendula                 bříza bělokorá                                         393/1 
312                    Betula pendula           bříza bělokorá                                         393/1 
317                    Betula pendula                  bříza bělokorá                                         393/1 
319                    Betula pendula                     bříza bělokorá                                         393/1 
369                    Thuja occidentalis                    zerav západní                                          393/1 
379                    Thuja occidentalis                     zerav západní                                          393/1 
380                    Thuja occidentalis                    zerav západní                                          393/1 
573                    Chamaecyparis sp.                  cypřišek                                                   393/1 
576                    Thuja occidentalis ‚Aurea‘  zerav západní                                          393/1 
579                    Chamaecyparis sp.                    cypřišek                                                   393/1 
617                    Betula pendula                         bříza bělokorá                                         393/1 
618                    Betula pendula                         bříza bělokorá                                         393/1 
625                    Salix x erythroflexuosa             vrba pokroucená                                     393/1 
629                    Salix alba                                vrba bílá                                                    4413 
632                    Salix alba                                        vrba bílá                                                    4413 
639                    Salix Capri                                      vrba jíva                                                     4413 
662                    Betula pendula                          bříza bělokorá                                         393/1 
668                    Picea pungens                      smrk pichlavý             393/1 
739                    Betula pendula   bříza bělokorá                                         393/1 
776                    Thuja occidentalis                zerav západní                                          393/1 
780                    Betula pendula                        bříza bělokorá                                         393/1 
786                    Betula pendula                        bříza bělokorá                                         393/1 
787                    Betula pendula                         bříza bělokorá                                         393/1 
810                    Abies grandis                         jedle obrovská                                         393/9 
813                   Abies grandis                        jedle obrovská                                         393/9 
890                    Chamaecyparis sp.                 cypřišek                                                    393/1 
892                    Chamaecyparis sp.                   cypřišek                                                    393/1 
903                   Betula pendula                        bříza bělokorá                                         393/1 
907                    Betula pendula                         bříza bělokorá                                         393/1 
908                    Prunus serrulata                       višeň pilovitá                                           393/1 
909                    Pyrus sp.                                 hrušeň                                                          431 

 
b) Budou oproti předchozí verzi projektu zachované některé keře a keřové skupiny? Prosím o jejich 
seznam (přesazované mimo dané území nepokládám za ponechané). 
 
Původní žádost o kácení byla zúžena o tyto keřové skupiny: 
 
pořadové číslo        druh dřevin                              plocha keřů v m²       parcelní číslo 
SK 57                  Juniperus chinensis ‚Old Gold‘                   53                      393/1, 393/9 
                            Juniperus chinensis ‚Hetzii‘                                                                             
                            Juniperus chinensis sp. 



SK 58                  Pinus mugo                                            79                       393/1 
                           Juniperus m. ‚Pfitzeriana‘ 
SK 59                  Rhus Tylina                                       158                     393/1, 393/9, 378/2 
                            Forsythia suspensa                                                                                        
                            Rosa sp.  
                            Weigela sp.  
                            Philadelphus sp.  
SK 66                  Taxus baccata sp.                                   58                                    393/1 
SK 68-2      Taxus baccata sp.                                      58                                    393/1 
                            Buxus sempervirens 
                            Taxus media ‚Hicksii‘  
                            Berberis thunbergii 
 
c) Budou v Tyršových sadech (v části Podzámecký park) nějaké keře vysazené? 
Ne. 
 

4. Je již k dispozici znalecký posudek, který hodnotí kácení a výsadbu dřevin z hlediska vysoké 
hladiny spodní vody? Prosím o jeho zaslání. 
Ne. 
 

5. V prezentaci označuje projektant stav všech 100 stromů určených ke skácení jako kritický či 
nebezpečný, což je u některých jedinců v rozporu se znaleckým posudkem AOPK. Na základě čeho je 
takto hodnotí? 
Na základě odborných znalostí projektanta. 
  

6. Počítá projekt nadále s tzv. podhledovým parkem včetně vyvětvení stromů? 
V projektu se o podhledovém parku nemluví. 
 
Stažení žádosti o dotaci 
  
7. Primátorka města v pořadu ČT "Nedej se" sdělila jako důvod stažení žádosti o dotaci "neplatnost 
rozpočtu, který byl přiložen k dané žádosti". Prosím o objasnění tohoto problému - o jaký rozpočet 
se jednalo, proč byl neplatný apod. 
Rozpočet obsažený v žádosti o dotaci na dílčí projekt IPRM – Přitažlivé město „Revitalizaci Tyršových 
sadů“ byl zpracován na základě rozpočtu vítězné nabídky firmy D.I.S. spol. s.r.o. V průběhu 
vyhodnocování žádosti Regionální radou NUTSII Severovýchod  však firma D.I.S spol. s.r.o. odstoupila 
od smlouvy. Rozpočet žádosti se tímto okamžikem stal neplatný vč. harmonogramu realizace 
projektu. Tato změna musela být oznámena i Regionální radě NUTS II Severovýchod prostřednictvím 
„oznámení o změně projektu“. Vzhledem k tomu, že hodnocení projektu nebylo ještě ukončeno, 
hodnocení žádosti se tak dostalo do roviny, kdy hodnotitel hodnotí žádost o dotaci, která v ten 
moment vychází z neplatného rozpočtu a neplatného harmonogramu, které jsou klíčovou oblastí 
žádosti a jejích příloh. Na základě této skutečnosti se město rozhodlo  stáhnout žádost o dotaci 
z hodnocení  a  připravovat novou žádost. 
 
8. Pokud regionální rada písemně informovala město o nějakém nedostatku, chybě či problému v 
žádosti o dotaci (kromě formálních náležitostí), prosím o zaslání příslušného dokumentu. 
Regionální rada NUTS II Severovýchod pouze písemně reagovala na městem podanou žádost o změnu 
projektu (viz odpověď na otázku č. 7) v tom smyslu, že nebude tuto žádost o změnu posuzovat do 
doby, než Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod nerozhodne  
o schválení/neschválení projektu ke kofinancování z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod, a to z důvodu nedosažení minimální bodové hranice pro podporu projektů z ROP. 



 Dokument, kde by bylo město písemně  informováno o nějakém konkrétním nedostatku, chybě či 
problému v žádosti, nebyl ze strany Regionální rady NUTS II Severovýchod městu zaslán.  Proces  
o podpoře/nepodpoře žádosti o dotaci na dílčí projekt IPRM „Revitalizace Tyršových sadů“ byl ale 
 ukončen na základě stažení žádosti ze strany města (z důvodu neplatnosti rozpočtu, viz odpověď na 
otázku č. 7) tj. vyhodnocení projektu se na program jednání Výboru regionální rady NUTS II 
Severovýchod nedostalo. Městu byla vrácena složka projektu, jejíž součástí nebylo žádné oficiální 
stanovisko od Regionální rady NUTS II Severovýchod týkající se konkrétních nedostatků, chyb či 
problémů v předložené žádosti o dotaci. 
 
František  Brendl, náměstek primátorky  
 
 
 
 


