Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
ýíslo aktivity

Dostavba sportovního areálu u Jizery

A02-02

PÚ02

Vazba na dílþí
strategické cíle:

DC02 - Rozvinutá obþanská vybavenost mČsta a posílení úlohy Mnichova
HradištČ jako spádového centra

Garant aktivity:

MČstský úĜad Mnichovo HradištČ
- sportovní organizace mČsta
- spolky
- školy
- podnikatelské subjekty

PartneĜi aktivity:

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:

mezi areálem MSK a Ĝekou Jizerou

Doba realizace:
Zahájení:
Ukonþení:

18 mČsícĤ

Odhad nákladĤ:
RozdČlení nákladĤ:

80 mil. Kþ

Zdroje financování:

Ano

(i) Varianta samofinancování: mČstský rozpoþet / 100%
- v pĜípadČ vlastnictví objektĤ mČstem
(ii) Varianta dotaþní: ROP NUTS II StĜední ýechy
- oblast podpory: 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního
ruchu (pĜíjemce podpory: podnikatelé)
- oblast podpory: 2.2 – VeĜejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
(pĜíjemce podpory: obce, dobrovolné svazky obcí)
- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj mČst (pĜíjemce podpory: mČsto,
upozornČní: projekt musí být zamČĜen na obyvatelstvo mČsta, nikoliv na
rozvoj cestovního ruchu)
(iii) PPP projekt (spolupráce veĜejného a soukromého sektoru)

Výstavba kryté haly, plochy a objekty pro sportovní aktivity a ubytování.
Realizace aktivity je podmínČna
protipovodĖových opatĜení na JizeĜe.

realizací

aktivity

A02-01

Realizace

Ekonomické dopady - aktivita si vyžádá investiþní vklad mČsta, po realizaci
bude pĜinášet pĜíjmy z poskytovaných služeb – využití pro nekomerþní i
komerþní aktivity, žádoucí úþast podnikatelských subjektĤ na realizaci i provozu
KomentáĜ:
Spoleþenské dopady - spoleþenský pĜínos pro obyvatele i návštČvníky – nové
zázemí sportovní infrastruktury, nové prostĜedí pro volnoþasové aktivity
místních obyvatel i návštČvníkĤ, rozšíĜení doplĖkové turistické infrastruktury,
preventivní význam aktivity (kriminalita, drogová problematika, apod.)
Ekologické dopady - pĜíznivé ekologické dopady spoþívají v rekonstrukci a
revitalizaci nevyužívaných ploch,a zlepšení vzhledu a permanentní údržbČ
pĜedmČtné lokality
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Rizika realizace:

i.
ii.
iii.

nedostatek finanþních prostĜedkĤ na realizaci aktivity
nedostateþná marketingová propagace nové atraktivity
nerealizace aktivity A02-01 (protipovodĖová opatĜení)

