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Mgr. Pavel Bokr nar. 10.3.1982, Na Stráni 80, 267 01 Králův Dvůr – Zahořany

Adresováno:
- Městu Králův Dvůr

Věc: dotazy k záměru sportovního víceúčelového centra Králův Dvůr na 
parcelách p.č. 84/22, 84/33, 84/39 v k.ú. Králův Dvůr

Jako zastupitel tímto zasílám své písemné dotazy, které nyní mám k záměru sportovního 
víceúčelového centra Králův Dvůr na parcelách p.č. 84/22, 84/33, 84/39 v k.ú. Králův Dvůr (v 
prostoru stávajícího škvárového hřiště) k němuž mi dnes byla zaslána tato dokumentace:

Odpovědi potřebuji k tomu, abych mohl jako zastupitel nad projektem seriózně uvažovat a bylo by 
vhodné kdybych je měl k dispozici ještě před jednáním zastupitelstva a mohl o věci uvažovat, ale v 
případě kdy se toto z časových důvodů prostě nepovede a budu informován až na jednání 
zastupitelstva (to už nebudu moci přemýšlet), tak alespoň dávám předem informaci co mě bude na 
jednání zastupitelstva zajímat. Již nyní při prvotním pohledu mě zajímají tyto skutečnosti:

1) Má město nějakou koncepci prostorového řešení rozvoje sportovišť, rozvoje školy a potřeb 
parkování na pozemcích v dispozici města v lokalitě kolem základní školy Jungmannova, případně 
jakou? Proč se ptám – proč mě toto zajímá: Již se stavbou sportovní haly nebyly patrně řešeny 
parkovací místa k hale, tedy nebylo patrně postupováno koncepčně, jde mi o to, abychom my nyní 
neudělali podobně nekoncepční krok například z následujících důvodů / při těchto okolnostech:

• omezení budoucího rozvoje základní školy – v tomto ohledu mi nepřijde vůbec vhodný 
nový pavilon, který by byl „nalepen“ na silnici III. Třídy – ul. Jungmannova a navíc dle 
mého názoru nepřiměřeně blízko stávající budově (stínění, žáci budou z oken koukat přímo 
na protější budovu), podle mě je třeba nejprve řešit vhodnou celkovou koncepci školy

• zavedení dopravy do rekreačního prostoru a sportovišť, případně je také otázkou zda-li má 
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lokalita dostatečný potenciál pro parkovací místa odpovídající umisťovaným objektům.

Tyto záležitosti by měly být vyjasněny v dlouhodobém horizontu prostorového řešení lokality, aby 
město svým současným rozhodnutím nezpůsobilo problémy do budoucna. Dle mého názoru je 
například hezké pokud se v blízkosti školy budou koncentrovat plochy pro využití volného času (je 
zde otázkou zda-li tyto plochy jsou nejvhodnější typ v prostoru školy, ale o tom dále), ale pokud se 
tímto směrem mají investovat finanční prostředky pak je na místě zvažovat možnost rozšiřování 
školy, aby pak takové široké volnočasové plochy u školy byly využitelné pro co nejvíce žáků.

2) Jaké je využití stávajících sportovišť – malá tráva umělá, víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště v 
prostoru stadionu v Králově Dvoře.  Proč se ptám – proč mě toto zajímá: pominu-li tenisové kurty, 
které nejen v lokalitě dosud nejsou pak velké fotbalové hřiště, malé fotbalové hřiště i víceúčelové 
hřiště (vše uvedené jako městská sportoviště na webu www.hala-kd.cz ) je ve vzdálenosti cca 300-
400 metrů a proto mě zajímají důvody proč když město trápí závažnější problémy tak jaký je důvod 
pro budování dalších hřišť podobného typu ve stejné lokalitě. Protože je užívání malé trávy umělé i 
víceúčelové hřiště řešeno přes rezervaci přes elektronickou evidenci, žádám o poskytnutí úplných 
dat o jejich využití za roky 2012 a 2013 – k tomu abych věděl jaké je využití stávajících podobných 
sportovišť. Pokud jsou nově plánovaná sportoviště v něčem výrazněji odlišná od těch stávajících co 
by bylo argumentem pro jejich případnou realizaci tak rovněž prosím o sdělení příslušných 
argumentů. Tedy jde mi o to zda-li jsou skutečně potřeba a také prioritou navrhovaná sportoviště.

3) V jakém režimu by sportoviště fungovala – jak se předpokládá nebo nepředpokládá využití v 
rámci školních aktivit?, jak se předpokládá využití občany KD – bude volný přístup nebo ne (pak 
jaký), bude užívání zpoplatněné nebo bezplatné? Jaká bude za zabranou volnou plochu náhradní 
zcela volná plocha v lokalitě Nad Stadionem pro volné a spontánní využití občany? Pokud se 
předpokládá využití v rámci školních aktivit jaké je stanovisko školy ke skladbě sportovišť?

Proč se ptám – proč mě toto zajímá: Stále jsem toho názoru, že kromě placených opravdu kvalitních 
sportovišť je třeba občanům nabízet v každé městské části volně, neformálně a bezplatně přístupné 
plochy pro sportovní a jiné volnočasové využití občany byť bez nákladného vybavení či nákladného 
/ náročného povrchu. Jedná se o plochu jakou byla původní škvára za předpokladu, že by došlo ke 
vhodné obměně povrchu tak, by si občané sami zvolili jak ji budou používat – z celé řady možností 
mohu čirou namátkou jmenovat například třeba i využití malými dětmi k jízdám na kole (například 
když se budou vůbec učit jezdit na kole tak aby rodiče mohli s dětmi někam zajít atd.), nebo 
například z leteckého snímku vyplývá, že stávající škvárové hřiště bylo velmi pravděpodobně 
využito k hrani baseballu, kdy v prostoru škváry bylo vyznačeno takové hřiště, když by se někde 
povedl vyasfaltovaný kousek volné plochy (nikoliv jako parkoviště) mohl by být například občany 
využit k jízdě na kolečkových bruslích – prostě obecná volná plocha, kterou si občané sami využijí 
vhodným způsobem (fantazii se meze nekladou – tedy samozřejmě pokud půjde o přiměřené 
aktivity aby například nedocházelo k poškozování plochy) – dle mého názoru je vhodné v lokalitě 
takovou obecnou a volnou plochu i nadále pro občany zajistit. 

Stejně tak pokud jde o sportovní hřiště jsem obdobného názoru, že by měla být k dispozici 
bezplatná hřiště (byť třeba s méně nákladným/náročným vybavením nežli hřiště zpoplatněná), aby 
si například děti mohli jít volně „zaházet na koš“ nebo „zaházet/zakopat přes síť“ (třeba i vlastní 
když by si přinesli – tak to fungovalo i v Zahořanech než zde bylo zrušeno sportovní hřiště) i když 
nebudou házet na „luxusním“ povrchu, na který je třeba vstup zpoplatňován.

Pokud se předpokládá že bude hřiště hrát významnější roli v rámci školních aktivit (což by 
vzhledem k blízkosti školy bylo vhodné) pak je na místě se zamyslet zda-li v rámci školních aktivit 
nevytvořit podmínky i pro jiné aktivity – například dráha pro běh (atletický ovál) nebo například 

http://www.hala-kd.cz/
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dráha s pískovým doskočištěm, prostor pro trénování hodů apod. - takové a jiné další možnosti mě 
však v pohledu z hlediska využití školou schází a jsem toho názoru že odborníci ze školy by k tomu 
poskytly fundovanější názor a právě proto mě zajímá stanovisko školy.

4) Má město nějakou podrobnější koncepci rozvoje sportovišť, rekreačních a volnočasových ploch 
v rozsahu celého města – tedy nejen v této lokalitě? Proč se ptám – proč mě toto zajímá: například 
aby nebyly opakovaně budovány stejné typy hřišť (není-li to zvlášť odůvodněno) a třeba z vlastní 
zkušenosti v Zahořanech je otázkou zda-li není větší prioritou v každé městské části zajistit alespoň 
volnou sportovní plochu, která by byla blízko dostupná například mládeži, kdyby si chtěli zakopat 
nebo zaházet míčem tak aby nemuseli daleko (a neměli třeba ani před rodiči oprávněnou výmluvu 
že nemají kam jít si hrát s míčem), která byla například v Zahořanech zrušena a nebo na jejíž 
vhodnost jsem již marně poukazoval v prostoru náměstí Míru a okolí. Je také otázka zda-li také 
neumožnit v Králově Dvoře i jiné třeba i specifičtější druhy sportovního a volnočasového vyžití.

5) Kromě těchto k této lokalitě a záměru specifických otázek jako vždy mě budou zajímat obecné 
záležitosti o kterých jsme jako zastupitelé standardně informovány a to odhadované náklady a v 
jaké míře by byla dotační podpora. V tomto ohledu mě zajímá argumentace proč je vhodné 
investovat peníze (i dotační) i do těch sportovišť jejichž typ již v blízkosti je. Také by se dle mého 
názoru měli vážit okolnosti zda-li nejsou potřebnější investice (například i v oblasti bezpečnosti 
občanů – nemusím připomínat jak soustavně „obtěžuji“ s problematikou chodníků) nežli budování 
dalších a dalších sportovišť a to i těch jejichž stejné druhy již v příslušné části byly zbudovány a 
jsou udržovány a v provozu – jaké jsou tedy důvody proč je toto priorita.

Nechť je toto prosím bráno jako mé rychlé dotazy a úvahy, které nemusí být ještě zcela přesně 
formulovány ve snaze alespoň nějak naznačit jaké argumenty pro případnou podporu tohoto záměru 
požaduji v rámci mého rozhodování jako zastupitele. 

V Zahořanech dne 23.1.2014
Mgr. Pavel Bokr, zastupitel města Králův Dvůr
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