
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A02-04 Výstavba ve ejného víceú elového koupališt 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 
- podnikatelské subjekty 
- spolky 

Lokalizace: lokalita mezi Jizerou a fotbalovým stadionem MSK 
Soulad s územním 
plánem: Ano 

  
Doba realizace: 15 m síc   
Zahájení:  
Ukon ení:  

Odhad náklad :  40 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: 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 moderního plaveckého, d tského a víceú elového bazénu (venkovní 
koupališt ) v lokalit  mezi Jizerou a fotbalovým stadionem MSK. Aktivita 
dopl uje a rozši uje možnosti celého sportovního areálu u Jizery. 

Projekt byl za azen k preferovaným projekt m m sta Mnichovo Hradišt
usnesením zastupitelstvem m sta 22. íjna 2007. 

Ekonomické dopady -  aktivita si vyžádá zna ný investi ní vklad a následn
výrazné provozní náklady, po realizaci bude p inášet p íjmy ze vstupného 
po ádaných akcí, jako vhodná se jeví spolupráce s podnikatelským sektorem 
v rámci, tzv. PPP projekt . Aktivita po ítá s realizací komer ních projekt . 
Primárn  je však považována za aktivitu ve ejnou. 

Spole enské dopady -  spole enský p ínos pro obyvatele i návšt vníky – nové 
zázemí sportovní infrastruktury. Významný pozitivní dopad pro stávající 
obyvatele, rozší ení možností pro návšt vníky m sta – d ležitá dopl ková 
infrastruktura cestovního ruchu. 

Ekologické dopady -  moderní areál s ambicí esteticky zhodnotit lokalitu, ve 
které bude umíst n. 
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Rizika realizace: 
i. nedostatek finan ních prost edk  na realizaci aktivity 
ii. nedostate ná marketingová propagace nové atraktivity 
iii. nerealizace ostatních souvisejících aktivit, zejména A02-02 


