
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A02-03 Úprava prostranství pro sportovní innosti a ve ejné akce 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: 

- Klub Mnichovo Hradišt , s.r.o. 
- sportovní organizace m sta 
- školy 
- spolky 

Lokalizace: areál bývalého letního kina s okolím 
Soulad s územním 
plánem: Ano 

  
Doba realizace: 12 m síc   
Zahájení:  
Ukon ení:  

Odhad náklad :  5 mil. K
Rozd lení náklad : dle již zpracované projektové dokumentace 

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: 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) 

  

Komentá : 

Z ízení asfaltových cest, VO, vodovod a p ípojky elektro pro pot eby atrakcí a 
zejména pro sportovní vyžití ob an

Ekonomické dopady -  aktivita si vyžádá investi ní vklad m sta (investi ní, 
provozní), po realizaci bude p inášet p íjmy ze vstupného po ádaných akcí – 
p ímý ekonomický efekt je minimální. 

Spole enské dopady -  spole enský p ínos pro obyvatele i návšt vníky – nové 
zázemí sportovní infrastruktury a pro spole enské akce, vytvo ení zázemí pro 
volno asové aktivity p sobí preventivn  v oblasti kriminality mládeže, p ispívá 
k navazování a realizaci sociálních kontakt , apod. 

Ekologické dopady -  revitalizace dosud nevyužívaných, neudržovaných i 
zanedbaných ve ejných ploch a prostranství, zvýšení estetické úrovn  takto 
revitalizovaných lokalit, oživení vnit ních periférií m sta 

Rizika realizace: 
i. nedostatek finan ních prost edk  na realizaci aktivity 
ii. nedostate ná marketingová propagace nové atraktivity 
iii. nedostate né provozní zajišt ní zrekonstruovaných areál


