
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A04-03 P ístavba a rekonstrukce ZŠ Studentská PÚ04 

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: 
- ZŠ Studentská 
- Gymnázium Mnichovo Hradišt
- St edo eský kraj 

Lokalizace: areál ZŠ Studentská a Gymnázia Mnichovo Hradišt
Soulad s územním 
plánem: Ano 

  
Doba realizace: 24 m síc   
Zahájení:  
Ukon ení:  

Odhad náklad :  224 mil. K
Rozd lení náklad : dle projektové dokumentace (možná realizace po etapách) 

Zdroje financování: 
(i) Varianta individuální: m stský rozpo et / 100% 
(ii) Varianta dota ní: ROP NUTS II St ední echy 

- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj m st (p íjemce podpory: m sto) 

  

Komentá : 

Cílem je získání nových u ebních ploch, rekonstrukce a p ístavba t locvi ny, 
rekonstrukce a modernizace venkovního h išt , rekonstrukce p ípojek elektro, 
kanalizace a obnova venkovních komunikací. Zásadním cílem je též získání 
nových ploch pro p esun ásti základní školy z budovy na Masarykov  nám stí 
do areálu ZŠ Studentská. Motivací pro realizaci aktivity je též uvoln ní kapacit 
pro gymnázium. 

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

Z finan ních d vod  je k celé záležitosti p istoupeno jako k etapovému ešení. 
P ístavba nového bloku, rekonstrukce stávajících výukových prostor bloku F, E, 
C, D. Stará t locvi na bude celkov  renovována a bude provedena p ístavba 
nové t locvi ny. Venkovní sportovišt  budou v plném rozsahu modernizována. 
Sou asn  s modernizací budovy budou zrekonstruovány p ípojky elektro, 
kanalizace a bude provedena obnova venkovních komunikací. 

Ekonomické dopady - p ímý ekonomický vliv nelze doložit, nep ímo však bude 
aktivita p sobit pozitivn  (v komplexu s ostatní ob anskou vybaveností), krom
zna ných investi ních výdaj  lze o ekávat i zvyšování provozních náklad

Spole enské dopady -  rozvoj rodinného života, požadavky rodin na vybavenost 
– vytvo ení kvalitních podmínek pro školní výuku a další vzd lávací aktivity 

Ekologické dopady - minimální negativní vliv m že být zp soben p ípadnou 
koncentrací pubertální mládeže (zkušenost z v tších m st) a spo ívá zejména 



Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

v neuklízení odpadk , p íp. ni ení mobiliá e 

Rizika realizace: i. nedostatek finan ních prost edk  na realizaci aktivity 
ii. neexistence koncepce rozvoje školství v Mnichov  Hradišti 


