
OTEVŘENÝ DOPIS 
pro členy MR a MZ Česká Třebová 

 
Vážení členové rady města, vážení zastupitelé. 
 

Dovolíme si reagovat na opakované mylné informace, že totální devastaci v parku u 
krematoria schválili zastupitelé a občané města České Třebové neprojevili nesouhlasné 
stanovisko. 
 

Začátek všeho najdeme v zápisu z jednání městského zastupitelstva konaného 
9.12.2019. Na tomto zmiňovaném jednání byla minimální účast veřejnosti, prezentace nebyla 
bohužel uvedena ani v programu jednání a proběhla pod bodem Různé na konci jednání. 
Zastupitelům byl záměr prezentován zpracovatelkou, ing. Rabasovou jako architektonický 
návrh řešení parku u krematoria. Zápis z jednání k tomu obsahuje toto: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Mgr. Kopecký krátce okomentoval předložené informace: 
* Informace A: Park u krematoria a vybrané lokality městského hřbitova - studie sadových 
úprav. 
* Informace B: Veřejná prostranství v intravilánu města. 
a poté předal slovo lng. Rabasové, která představila přítomným studii parku u krematoria.  
Mgr. Mikolecký, aby navrhl, že by podobné studie mohly být představovány též veřejnosti, 
podobně jako tomu bylo u studie nového náměstí. 
Paní starostka mu poděkovala za nápad." 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nebyl podán žádný návrh na usnesení, neproběhlo žádné hlasování, natož řádné schválení! 
 

Reakce zastupitelů i občanů byly takřka nulové. Myslíme, že většina účastníků 
v tomto případě mlčela, protože na ně představený koncept udělal takový dojem, že se jedná 
minimálně o ekonomický nesmysl za 11 milionů a že se nic takového dělat stejně nebude, 
jako v podobných případech v minulosti. Takových studií a projektů za miliony korun totiž leží 
desítky na radnici ve skříních. To byl však jen náš subjektivní pocit. 
 

Vývoj pokračoval při projednávání rozpočtu na rok 2020. Na jednání městské rady 
(členem byl v té době za uskupení 27 statečných Ing. Aleš Spirman) pan Spirman vznesl 
dotaz, na co je 483 tisíc korun v položce: „Sadové úpravy park u krematoria“. Doslovnou 
odpověď místostarosty odpovědného za tuto kapitolu vám zde nenapíšeme, ale podstatu 
ano. Odpověď byla v tom smyslu, že se jedná o prořezání suchých větví, případně pokácení 
stromů, u kterých je to vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nutné. To pan Spirman celkem 
chápal a neměl s tím po tomto zdůvodnění problém. Pokud by mohlo dojít ke škodám na 
majetku, zdraví nebo ohrožení životů lidí, je takový zásah nutný, v tom se určitě všichni 
shodneme. Vše je dohledatelné v zápisech z jednání MR. Otázku výše předpokládané 
částky nyní pomíjíme. Nakonec se ukázala jako značně nadhodnocená.  
 

Projekt pro stavební povolení - PARK U KREMATORIA_INVENTARIZACE 
STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN, byl zpracován v srpnu/září 2020. Zastupitelům nebyl nijak 
zpřístupněn. Informaci o tom, že je zadán, se mohli dozvědět pouze ze zápisu jednání MR 
z 27.4.2020, kde ale NEDOŠLO ke schválení prací podle připravované dokumentace, ale 
pouze k jejímu zpracování. Případně lze získat informaci z registru smluv, kde byla SoD 
následně zveřejněna. Projekt, respektive jeho část, je až obsahem zadávací dokumentace 
pro výběrové řízení s názvem „Park u krematoria v České Třebové - pěstební opatření - 1. 
etapa“. Byl tedy veřejně dohledatelný až při zveřejnění VZ na práce v areálu parku u 
krematoria dne 20.10.2020.  

Při zveřejnění výběrového řízení s takovým názvem těžko někoho napadne, že se 
nejedná o práce, které byly zdůvodněny, jak popisujeme výše. Zveřejnění této VZ schválila 
městská rada svým usnesením č. 933 dne 19. října 2020:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
„č. 933 Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 rozeslání výzvy a zadávacích 



podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a služby „Park u 
krematoria v České Třebové – pěstební opatření – 1. etapa“ v textu dle předloženého 
návrhu.“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pro laika však tato jednoduchá PD není právě srozumitelná, důvody pro kácení jsou mnohdy 
velmi vágní, … „dle předloženého návrhu“ je také nevypovídající informace.  
 
Jaký je výsledek mohou teď vidět všichni občané města. 
 

Příčiny?  
 
1. Ty přetrvávající jsou dvě, ale nejsou těmi hlavními. Jednak nedostatečná nebo 

neférová komunikace „uvnitř“ radnice a dále nedostatečná komunikace radnice nejen se 
zastupiteli, ale především s občany města. Na to upozorňujeme po celou dobu našeho 
působení v zastupitelstvu a bylo to i jedním z důvodů rezignace pana Ing. Spirmana na místo 
člena rady města.  

2. Tou další podstatnou příčinou je pak skutečné zahájení přípravných prací na 
investici, kterou podle dostupných informací neprojednala a neschválila rada města a 
neprojednalo a tedy ani nemohlo schválit 27 členů zastupitelstva.  
Argumenty typu: “vždyť jste proto zvedli ruku, protože jste to schválili v rozpočtu“, 
„seznámení s architektonickým záměrem/studií proběhlo“, … rozhodně neobstojí! O 
„transparentní“ radnici se hovořilo snad jen těsně po volbách. Také informace o tom, že 
studii parku u krematoria projednala komise architekta, je mimo jakékoli zákonné 
rozhodovací postupy na úrovni veřejnoprávní korporace – města. Občané dali svou důvěru 
zvoleným zastupitelům. Zastupitelstvo projevuje svou vůli jediným zákonným způsobem, a to 
hlasováním o návrhu usnesení.  
 

Hlavní příčina je podle nás celkem jasná. Kácení dřevin, u kterých to rozhodně nebylo 
z bezpečnostních důvodů nutné, proběhlo dle PD proto, že pan místostarosta Mgr. Kopecký 
předpokládal, že se mu do rozpočtu 2021 podaří prosadit 1. Fázi budování parku - 
vybudování cestní sítě podle studie. To se ale neobjevilo ani v projednávaném rozpočtu. 
Nicméně, práce už byly zadány. Samozřejmě, že se celá akce ještě dala zastavit nebo 
alespoň ovlivnit její rozsah. To se však nestalo. A tak se kácely stromy a keřové porosty, 
které nikoho neohrožovaly, ale nebyly v souladu se studií! Naprosto zbytečně!  
 

Věříme, že tento text dostatečně vyvrátí názor, že „si za to“ mohou zastupitelé a 
občané. To rozhodně odmítáme! Veškerá tvrzení v tomto textu jsou kdykoli doložitelná. 
 

Pořád čekáme, že rada a vedení města zveřejní relevantní vysvětlení, pod které bude 
mít konečně odvahu se podepsat! Na vedení města, radě i zastupitelstvu je potom na dalším 
jednání zastupitelstva navrhnout rozumné řešení vzniklé situace. Podle našeho názoru nám 
nezbývá nic jiného než minimalizovat následky, co nejdříve nalézt finanční prostředky a 
naplánovat obnovu parku v rozumném rozsahu. Vše samozřejmě odsouhlasené standardním 
rozhodovacím procesem za účasti občanské veřejnosti. Obnovení důvěry v naše vedení 
nebude rozhodně jednoduché.  
 
Neobejde se ale bez prošetření vzniklé situace a vyhodnocení odpovědnosti. 
 
V České Třebové dne 18.2.2021 
 
Ing. Aleš Spirman a Soňa Mužíková, zastupitelé za 27 statečných a dále: 
 

Pavel Doubrava   Luboš Gerla   Šárka IIiev  
 Martina Vítková  Miroslava Balharová  Martin Fišer 

Bc. Zdenka Pániková  David Stašek   Petr Bodlák  
 Mgr. Petr Foldyna  Petra Kosárová  Žaneta Leníčková 

Mgr. Petr Šmíd  Jiří Váňa    


