
Předseda kontrolního výboru zastupitelstva 

Města Jindřichův Hradec 

Vladimír Prokýšek 

21. října 2015 

Bezprostředně před zahájením voleb do zastupitelstev obcí, dne 10. října 2014, podalo pět občanů 

města iniciativu směrovanou zastupitelstvu města Jindřichův Hradec.  
 

Uplynul již jeden rok od tohoto podání a do dnešního dne nemáme žádnou odezvu, žádnou 

zpětnou vazbu, žádnou informaci o způsobu naložení s touto iniciativou, která obsahovala čtyři 

konkrétní podněty.  
 

Iniciativa byla řádně podána prostřednictvím podatelny městského úřadu v dopoledních hodinách 

dne 10.10.2014.  
 

Žádám předsedu kontrolního výboru  a podávám mu tímto podnět k tomu, aby prostřednictvím 

kontrolního výboru prověřil proces vyřizování podnětů, stížností, iniciativ občanů, proces 

projednávání a celé vnitřní toky chodu informací, včetně způsobu naložení s podanou  iniciativou, 

jejímž obsahem byly čtyři konkrétní podněty a aby zjištění kontrolního výboru předložil ve zprávě 

zastupitelstvu města do konce letošního roku.  

 

Příloha: text podnětu, podáno 10.10.2014:   

 

 

Zastupitelstvo Města Jindřichův Hradec 

Klášterská 135/II. Jindřichův Hradec 

 

 

Věc:  symboly města – podnět  
 

Dnes, v den podání tohoto podnětu bychom si měli připomenout výroční narození 

významného českého architekta, Karla Filsaka, který se významnou měrou podílel na 

koncepčním řešení rozvoje města Jindřichův Hradec a několika významných stavbách, 

kterými jsou nemocnice a celý komplex bývalé továrny Jitka včetně obytných domů.  

I díky panující situaci před komunálními volbami a předkládání nekoncepčních projektů, 

které necitlivým způsobem zasahují a narušují symboliku města, tak symbolicky v den 

výročí jeho narození podáváme tento návrh.   

SITUACE:  
 

A Základní symboly měst a obcí jsou registrovány Poslaneckou sněmovnou parlamentu 

ČR. V této evidenci  je jako jediný symbol Města Jindřichův Hradec registrována pod 

rozh. č. 24 z 27. 1. 1997 vlajka (zlatá růže na modrém poli). 

Přestože hlavním symbolem Města Jindřichův Hradec jsou dva lvi s korunkou na 

modrém šťítu, držící zlatou růži, není tento znak v registru Poslanecké sněmovny 

evidován, přestože  „parlamentní“ způsob konstituování znaku obsahuje jeho ochranu  



s vyšší právní silou, bez časového omezení a bez poplatku.  

Uvedení znaku a vlajky do tohoto registru je rovněž jednou z forem propagace. 

B Výčet symbolů města není nijak specifikován.  

C Užívání symbolů města není upraveno obecně závaznou vyhláškou. 

D Hlavní znak města je přes předpokládanou úpravu způsobu užívání Obecně závaznou 

vyhláškou užíván zcela volně i když jeho užívání  je chráněno nutným souhlasem obce  

dle zákona o obcích.  

E Město Jindřichův Hradec užívá několik symbolů a s dalšími je historicky spjato.  

F Rada města projevovala snahu o vytvoření novotvaru logotypu města. Předložený návrh 

však Zastupitelstvo města nepřijalo a  uložilo Radě města usnesením č.  152/7Z/2011  ze 

dne 25.05.2011, aby se návrhem logotypu znovu zabývala. 

 Od tohoto data je úprava rozsahu a užívání symbolů beze změn, resp. nulová.   

 
 

ZVYKLOSTI:  
 

1.  Jako symboly města je užíváno několik prvků : 
a) znak 
b) vlajka  
c) barvy  
d) pětilistá růže neformálně užívaná jako logo města 
e) městská pečeť  
f) řetěz starosty  
g) různé ustálené grafické prvky tradičních akcí města    
h) znělka, maskot, odznak (možné) 

 

 Symbolem města jsou i další prvky, které není zvykem upravovat obecně závaznou 
vyhláškou a kterými jsou např.: budova radnice, průčelí domů u břehu Malého Vajgaru, 
horizontální pohled přes Vajgar na kostely Nanebevzetí Pany Marie až Sv. Jana Křtitele, 
pohledy na zámek přes most malého Vajgaru, průčelí domů na náměstí, atd. 
 

Tyto a další objekty požívají ochrany z titulu Městské památkové rezervace.  
 

Většině těchto pohledů dominuje pohled přes vodní plochu rybníku Vajgar,  a přes 
Karolínský ostrov.  Rybník s historií od 14. století je vedle zámku hlavním symbolem 
města a stejně tak je symbolem města ostrov, zbudovaný ke cti Karolíny Černínové.  
  

NÁVRH  

1) Navrhujeme, aby zastupitelstvo přijalo usnesení , kterým by uložilo Radě města pověřit 

svůj poradní orgán (kulturní komisi) ke zpracování návrhu zadání loga, jako výchozího 

prvku pro další formy použití (odznak, užívání organizací města i aktivit města, apod.), 

přičemž by byl respektován historicky vžitý symbol města - pětilistá růže. 
 

Pětilistá růže, je nezpochybnitelný prvek obsažený ve znaku,  na vlajce města, pro město 

Jindřichův Hradec z historie prvním logem. Je to jedinečný, charakteristický  a i občany 

města hrdě přijímaný symbol. Město ve své aktivitě organizovalo i veřejnou soutěž 

k vytvoření „živého loga“ – pětilisté růže. 
 

2) Protože je obec ve své samostatné působnosti zcela svobodná a je zcela na její vůli, které 

symboly jako obecní určí, navrhujeme dále: 



a) aby ostrov v rybníku Vajgar fakticky přiznala původní pojmenování -  Karolínský, jak 

byl pojmenován, když byl ke cti Karolíny Černínové zbudován,  

b) aby v Obecně závazné vyhlášce, upravující používání symbolů města byl definován 

ostrov Karolínský jako jeden ze symbolů města, které požívají zvláštní statut ochrany.   
 

3) Navrhujeme, aby Město provedlo nezbytné úkony k zařazení znaku města  do registru 

symbolů města a obcí, vedeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.  
 

4) V neposlední řadě  si opakovaně dovolujeme navrhnout význam architekta Karla Filsaka  

(*10.10.1917) pro město a využití této osobnosti k pojmenování ulice, místa či umístění 

pamětní desky ke stému výročí narození (2017)  

 

 

V Jindřichově Hradci dne 10. října 2014, podnět předkládají:  

 

Ladislav Mátl 

Otakar Kinšt 

Ing. Táňa Hajdíková 

Ing. Vladimír Maryška  

Ing. Pavel Vejvar  

 

 


