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ZÁPIS
z 4. jednání sportovní komise rady města konaného dne 29. 3. 2017
Přítomni:

Jaroslav Berka, Martin Brůha, Mgr. Jiří Filip, Jan Hrdý, Jaroslav Kotnauer,
Kryštof Kratochvíl, Ing. Oldřich Souček, Mgr. Jan Steinbauer, Vojtěch Zach

Omluveni:

Mgr. Ing. Miroslav Šimek

Nepřítomni: Michal Šebek
Hosté:

Ing. Petr Holický, Ing. arch. Miroslav Vodák – člen komise pro architekturu a
územní rozvoj, ATELIER 8000 spol. s r.o. (2 zástupci)

Program jednání:
1)
2)

Prezentace studie „Multifunkční centrum Dlouhá louka, Č. Budějovice“
Různé

Schválený program:
1.

Prezentace studie „Multifunkční centrum Dlouhá louka, Č. Budějovice“
Přijato usnesení č. 15/2017 (7 - 7,0,0)
Na sportovní komisi byla představena Atelierem 8000 v čele s p. Krupauerem prezentace
studie "Multifunkčního centra Dlouhá louka". Zadavatelem studie je Volejbalový klub
České Budějovice, z.s., který tuto studii nabídl darem městu České Budějovice. Rada města
České Budějovice se rozhodla přijmout dar ve formě studie a stavební dokumentace. Nyní
se jedná o možnostech a cestách k realizaci zakázky.
Cena haly je odhadována na 260 mil. Kč, cena rekonstrukce stávající všesportovní haly by
vyšla o 11 mil. Kč levněji. Zachování fenoménu 3 velkých sportovišť v centru města plavecký stadion, zimní stadion a sportovní hala.
Projekt zahrnuje 2 haly - jednu multifunkční a druhou sportovní. Multifunkční hala pojme
cca 2 200 diváků, je připravena na širokou škálu sportovních zápasů (volejbal, házená,
basketbal, gymnastika, tenis, bojové sporty, box aréna) ale i na společenské akce jako je
koncert, divadlo nebo přehlídka). Je navržena tak, aby splňovala evropské standardy na
pořádání volejbalových utkání, které stávající hala nenaplňuje (např. výška stropu).
Základním povrchem je teraflex a palubovka. Sportovní hala pojme cca 260 lidí.
Technické parametry multifunkčního centra: pohodlné sedačky navržené tak, aby divák byl
co neblíže sportovnímu dění, záchody, občerstvení, ošetřovna, masérna hostů a domácích,
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vrátnice, 12 šaten sportovců, šatna domácích a hostů, technologická a provozní místnost,
sportovní boxy na úschovu věcí, pokladna, síň slávy, VIP místnost, výtah, 4 administrativní
kanceláře, komentátorské stanoviště, rozcvičovna, velkoplošné obrazovky aj.
V hale se počítá s bezbariérovým přístupem. Jedna z tribun bude částečně zatažitelná, což
nabídne více místa pro sportovní utkání florbalu, házené apod.
Předpokládaná doba stavby - 14 měsíců, technicky je možné začít se stavbou v
květnu/červnu roku 2018.
Po prezentaci a zodpovězení otázek ze strany Atelieru 8000 následně probíhala diskuse
sportovní komise spolu s p. náměstkem Holickým. Radou města České Budějovice byla
vytvořena garanční skupina ve složení náměstci: Holický, Konečný, pan Novák (ředitel
SSZ) a vedoucí investičního odboru p. Šeda. Sportovní komise navrhla, aby na další
jednání ohledně multifunkční haly byl pozván p. Novák, ředitel sportovního zařízení spolu
se zástupci dalších sportovních klubů, kteří halu využívají a vyslechli jejich konkrétní
připomínky ke studii.
Ke konci zasedání jednání opustili Jan Hrdý a Jan Steinbauer - změna hlasovacího poměru
na 7.

2.

Různé
Další jednání sportovní komise proběhne 25.4.2017 od 16:00.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = počet hlasujících
proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

4. jednání sportovní komise rady města bylo ukončeno v 20:00 hod.
Soubor usnesení:
K bodu: Prezentace studie „Multifunkční centrum Dlouhá louka, Č. Budějovice“
sportovní komise rady města přijala u s n e s e n í č. 15/2017:
sportovní komise rady města

I.
II.

b e r e n a v ě d o m í
prezentaci studie „Multifunkční centrum Dlouhá louka, Č. Budějovice“.
p o v ě ř u j e
předsedu sportovní komise Mgr. Jiřího Filipa k iniciaci dalšího jednání ohledně
"Multifunkčního centra Dlouhá louka" se zástupci dalších sportovních klubů, kteří budou halu
využívat.

V Českých Budějovicích dne 30. 3. 2017
Zapsal(a): Ing. Martina Pandulová, sekretářka komise
Ověřil(a): Ing. Oldřich Souček

v.r.
Mgr. Jiří Filip
předseda komise
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