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MATERIÁL Č. 2  PRO ZASEDÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 9/2016 DNE 13. 1. 2016 
 
Vybudování veřejného betonového Skateparku Čelákovice s podporou MMR 
ČR v roce 2016 z  Národního programu podpory cestovního ruchu, 
podprogramu Cestování dostupné všem 
 
 
 
DUVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Město Čelákovice nechalo u firmy Mystic Constructions s.r.o. zpracovat studii 
veřejného betonového Skateparku umístěného ve sportovním areálu stadionu 
Čelákovice v blízkosti fotbalového hřiště na pozemku parc.č. 1563/1 a 1563/12, které 
jsou ve vlastnictví města. Dlouhodobým cílem tohoto projektu je zvýšení návštěvnosti 
města sportovně orientovanými účastníky cestovního ruchu a zvýšení atraktivity 
sousedících turistických stezek, naučné stezky a cyklostezky. Tohoto cíle bude 
dosaženo prostřednictvím realizace šampionátů ve skateboardingu 
s celorepublikovou, případně zahraniční účastí. Šampionáty budou pořádány ve 
spolupráci s Českou skateboardingovou asociací, každý rok se uskuteční min. jeden 
šampionát. Dále plánujeme na International go Skateboarding Day (21.6.) uspořádat 
lokální setkání skateboardistů regionálního významu. K propagaci areálu a 
k pořádání akcí budou využívány profily na sociálních sítích. Hlavní cílovou skupinou 
na níž je projekt zaměřen je  sportující mládež ( jezdci ) i pasívní diváci ve věku od 10 
do 25 let. 
Rozloha nového Skateparku je cca 800 m2.  Skatepark je navržen z části jako 
bazénová část a z části jako streetová část. Design skateparku je řešen převážně 
nad stávající úroveň terénu, pouze spodní část bazénu je cca 0,7m pod úrovní 
terénu. Výšky krajových rozjezdových překážek se pohybují od 0,3m do 1,5m nad 
stávající úroveň terénu. Překážky ve středu Skateparku jsou vysoké od 200mm do 
1000 mm. Celý Skatepark je vybudovaný z železobetonu jehož povrch zůstává 
v barvě betonu a není dále upravován. Ve Skateparku lze provozovat i cyklotrial, 
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bikepark pro BMX a horská kola, kolečkové a in-line brusle, koloběžky a podobně. 
Předpokládaná doba výstavby činí 10-12 týdnů. Náklady akce 4 956 983,- Kč (z toho 
investice 4 643 956,- Kč,  neinvestiční náklady 313 027,-Kč). Neinvestiční nutné 
náklady jsou finanční prostředky určené na marketing (dle podmínky projektu musí 
tyto náklady tvořit  5-10% celkových nákladů). Podpora na projekt je poskytována 
v režimu de minimis z  MMR ČR v  Národním programu podpory cestovního ruchu, 
programu Cestování dostupné všem v rámci 1.výzvy 2016. Výše dotace tvoří 
maximálně  50% uznatelných nákladů z celkového rozpočtu tj. 2 478 492 Kč akce, 
zbytek 2 478 491 Kč tvoří vlastní zdroje žadatele. Skatepark musí být dokončen a 
uveden do provozu dle podmínek dotace nejpozději v říjnu 2016. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválení usnesení č. 2.1 a 2. 2 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Par. 3412,   pol. 6121 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
- 
 
PŘÍLOHA 
 
Č. 1 - Vizualizace  
Č. 2 - umístění v terénu 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2.1 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, realizaci veřejného 
betonového Skateparku v prostoru městského stadionu Čelákovice. 
 
2 .2 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o 
podporu na vybudování veřejného betonového Skateparku Čelákovice.  
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