Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
ýíslo aktivity

Novostavba hĜištČ Jaselská

A03-01

Vazba na dílþí
strategické cíle:

Garant aktivity:
PartneĜi aktivity:

DC01 - Kvalitní infrastrukturní zázemí pro stabilizaci a rozvoj obytné funkce
mČsta
DC02 - Rozvinutá obþanská vybavenost mČsta a posílení úlohy Mnichova
HradištČ jako spádového centra

MČstský úĜad Mnichovo HradištČ
- spolky
- školy

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:

sídlištČ Jaselská, ulice Jaselská

Doba realizace:
Zahájení:
Ukonþení:

6 mČsícĤ

Odhad nákladĤ:
RozdČlení nákladĤ:

3 mil. Kþ

Zdroje financování:

PÚ03

Ano

(i) Varianta samofinancování: mČstský rozpoþet / 100%
- v pĜípadČ vlastnictví objektĤ mČstem
(ii) Varianta dotaþní: ROP NUTS II StĜední ýechy
- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj mČst (pĜíjemce podpory: mČsto,
upozornČní: projekt musí být zamČĜen na obyvatelstvo mČsta, nikoliv na
rozvoj cestovního ruchu)

Víceúþelové hĜištČ, doplnČk regenerace sídlištČ. Panelové sídlištČ v ulicích
Jaselská a ýsl. armády bylo vybudováno na pĜelomu 70. a 80. let minulého
století. Od doby výstavby nedošlo k vČtším úpravám veĜejných ploch. PostupnČ
narĤstající problémy s parkováním, bezpeþností dopravy, stavem dČtských
hĜišĢ, veĜejné zelenČ a neexistencí kvalitního sportovištČ zakládají potĜebu
celkové regenerace. Novostavba hĜištČ je nedílnou souþástí této regenerace,
resp. revitalizace veĜejných ploch na sídlišti. Umožní rozvoj sportovních a
volnoþasových aktivit obyvatel sídlištČ, zejména dČtí a mládeže s preferencí
prostorové blízkosti sportovišĢ. Je tak doplnČna celková koncepce lokalit pro
sport a volný þas, kterou mČsto realizuje.
KomentáĜ:

Projekt byl zaĜazen k preferovaným projektĤm mČsta Mnichovo HradištČ
usnesením zastupitelstvem mČsta 22. Ĝíjna 2007.
Ekonomické dopady - aktivita si vyžádá investiþní a provozní náklady, je
vnímána jako veĜejná služba s bezplatným užíváním, primárnČ není urþena ke
komerþním úþelĤm
Spoleþenské dopady - spoleþenský pĜínos pro obyvatele i návštČvníkylokality –
nové zázemí pro dČti. ZĜejmý vysoký spoleþenský a preventivní význam.
Ekologické dopady - aktivita je souþástí celkové humanizace veĜejných
prostranství panelového sídlištČ Jaselská
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Rizika realizace:

i.
ii.

nedostatek finanþních prostĜedkĤ na realizaci aktivity
správa a provoz (riziko vandalství)

