
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A02-02 Dostavba sportovního areálu u Jizery PÚ02 

Vazba na díl í 
strategické cíle: 

DC02 -  Rozvinutá ob anská vybavenost m sta a posílení úlohy Mnichova 
Hradišt  jako spádového centra 

Garant aktivity: M stský ú ad Mnichovo Hradišt

Partne i aktivity: 

- sportovní organizace m sta 
- spolky 
- školy 
- podnikatelské subjekty 

Lokalizace: mezi areálem MSK a ekou Jizerou 
Soulad s územním 
plánem: Ano 

  
Doba realizace: 18 m síc   
Zahájení:  
Ukon ení:  

Odhad náklad :  80 mil. K
Rozd lení náklad :  

Zdroje financování: 

(i) Varianta samofinancování: m stský rozpo et / 100% 
       - v p ípad  vlastnictví objekt  m stem 
(ii) Varianta dota ní: ROP NUTS II St ední echy 

- oblast podpory: 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního 
ruchu (p íjemce podpory: podnikatelé) 

- oblast podpory: 2.2 – Ve ejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 
(p íjemce podpory: obce, dobrovolné svazky obcí) 

- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj m st (p íjemce podpory: m sto, 
upozorn ní: projekt musí být zam en na obyvatelstvo m sta, nikoliv na 
rozvoj cestovního ruchu) 

(iii) PPP projekt (spolupráce ve ejného a soukromého sektoru) 

  

Komentá : 

Výstavba kryté haly, plochy a objekty pro sportovní aktivity a ubytování. 

Realizace aktivity je podmín na realizací aktivity A02-01 Realizace 
protipovod ových opat ení na Jize e. 

Ekonomické dopady - aktivita si vyžádá investi ní vklad m sta, po realizaci 
bude p inášet p íjmy z poskytovaných služeb – využití pro nekomer ní i 
komer ní aktivity, žádoucí ú ast podnikatelských subjekt  na realizaci i provozu 

Spole enské dopady -  spole enský p ínos pro obyvatele i návšt vníky – nové 
zázemí sportovní infrastruktury, nové prost edí pro volno asové aktivity 
místních obyvatel i návšt vník , rozší ení dopl kové turistické infrastruktury, 
preventivní význam aktivity (kriminalita, drogová problematika, apod.) 

Ekologické dopady -  p íznivé ekologické dopady spo ívají v rekonstrukci a 
revitalizaci nevyužívaných ploch,a zlepšení vzhledu a permanentní údržb
p edm tné lokality 
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Rizika realizace: 
i. nedostatek finan ních prost edk  na realizaci aktivity 
ii. nedostate ná marketingová propagace nové atraktivity 
iii. nerealizace aktivity A02-01 (protipovod ová opat ení) 


