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MATERIÁL Č. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 10/2016 DNE 30. 3. 2016 
 
 
STUDIE MĚSTSKÉHO STADIONU V ČELÁKOVICÍCH 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje ucelená koncepce využití Městského 
stadionu a s přihlédnutím ke stavu areálu, vyjma atletické dráhy, bylo rozhodnuto 
o pořízení studie jeho využitelnosti. Pro zpracování relevantního zadání této studie, 
tedy pro prověření potřeb nejrozšířenějších sportovních disciplín, respektive 
sportovních oddílů v Čelákovicích, ustanovila Rada města svým usnesením 
č. 1/2015/6.8 ze dne 13. 1. 2015 pracovní skupinu pro řešení problematiky 
Městského stadionu v Čelákovicích. 
Na základně kladných referencí o projekční přípravě již zrealizovaného sportovního 
areálu ve Svitavách byla v souladu s ustanoveními Směrnice I/9/2014 k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování Studie objednána společnost 
ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové.  
Základním požadavkem zadání, vyjma specifik, které vzešly z jednání výše 
zmiňované pracovní skupiny, bylo co nejúčelnější využití ploch pro sportovní vyžití 
široké veřejnosti se zakomponováním doplňkových aktivit. Dalším požadavkem 
pro zpracování bylo zohlednění známého průběhu inženýrských sítí včetně 
prostorových potřeb na jejich opravy a údržbu. Při zpracování studie vyšlo najevo, že 
v dalších stupních projektové dokumentace bude muset být kladen velký důraz 
na způsob likvidace dešťových vod a bylo doporučeno, aby byla prověřena možnost 
jejich akumulace s bezpečnostním přepadem pro zálivku travnatých ploch. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Celková koordinační situace tvoří přílohu tohoto podkladového materiálu a Studie 
využitelnosti Městského stadionu v Čelákovicích bude Zastupitelstvu města 
a veřejnosti představena na zasedání Zastupitelstva města dne 30. 3. 2016. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez přímého vztahu k rozpočtu. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 1/2015/6.8 ze dne 13. 1. 2015 – pracovní skupina 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3. 
Zastupitelstvo města se seznámilo s předloženou studií Městského stadionu 
v Čelákovicích zpracovanou Ing. Vlachopulosem a v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, ji schvaluje jako podklad pro další stupně navazující 
projektové dokumentace. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Koordinační výkres 
příloha č. 2 Zákres do ortofotomapy 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 
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Ing. Kateřina Kandlová, vedoucí odboru 
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JUDr. Kristýna Vorlíčková, právník 
městského úřadu 

 


