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Studie proveditelnosti 
 

1. Úvodní informace  

Název žadatele včetně právní formy Statutární město Brno 

Městská část Brno-Bohunice 

Adresa Dlouhá 3 

Statutární zástupce Ing. Miloš Vrážel 

Telefon 547 423 816 

E-mail starosta@bohunice.brno.cz 

Kontaktní osoba Ing. Otakar Kamarád 

Telefon 547 423 814 

E-mail kamarad@bohunice.brno.cz 

www stránky www.brno-bohunice.cz 

Název projektu Vybudování hřiště pro míčové hry v Parku Osová 

Projektová oblast1 Sportovní infrastruktura 

2. Popis projektu (max. 1 strana) 

 

                                                 
1
  A) Sportovní infrastruktura, B) Sociální a zdravotnická infrastruktura 

 Cíl projektu 
 
Studii proveditelnosti zpracoval Ing. Miloš Vrážel, starosta městské části Brno-Bohunice. 

Tento materiál byl schválen Radou městské části Brno-Bohunice na jejím 56. zasedání dne 

06.02.2013. Studie je věcně podložena projektovou dokumentací autorizovaného 

projektanta. Na základě zpřesněné projektové dokumentace byla znovu projednána 

a schválena na 78. zasedání Rady městské části dne 13.11. 2013. 

 

Cílem projektu je doplnit multifunkční rekreačně-sportovní areál Park Osová 

v k. ú. Bohunice o chybějící prvek v podobě nového hřiště určeného především pro 

míčové hry se základním zázemím.  

Projekt je příspěvkem ke zvýšení kvality nabídky v poskytování volnočasových, 

především sportovních služeb pro veřejnost a k rozšíření občanské vybavenosti na území 

města Brna. 
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3. Struktura rozpočtu investice 

Celkové náklady investice (Kč) 17.148.000 

z toho: 

Stavební náklady (celkový rozpočet stavby v Kč) 16.600.000 

Technický dozor (1,65% ze stavebních nákladů) 274.000 

BOZP (1,65% ze stavebních nákladů) 274.000 

Maximální finanční spoluúčast žadatele - města Brna (Kč) 2.500.000 

 Odůvodnění potřeby projektu 
 

Potřeba projektu vychází z dlouhodobé poptávky po vhodné sportovní ploše pro 

provozování míčových kolektivních her v hraniční lokalitě sídlištní zástavby mezi dvěma 

městskými částmi Brno-Bohunice a Brno-Starý Lískovec. Umístěním této sportovní 

infrastruktury dlouhodobě předpokládá i územní plán města Brna platný od roku 1994. 

 Analýza trhu/prostředí ve spádové oblasti projektu 
 

Z úrovně MČ Brno-Bohunice byl již v  „Parku Osová“ vybudován rozsáhlý skatepark, 

hřiště pro streetball, minigolfový areál, instalovány kondiční prvky a zřízena hřiště pro 

předškolní děti. V ploše se nachází i poměrně značné množství městského mobiliáře 

a rozsáhlé plochy udržované zeleně – trávníky, keřové a stromové porosty. Plánované 

víceúčelové hřiště tak umožní dále kvalitativně rozšířit nabídku sportovních 

a volnočasových možností využívání území. To vše nejen pro sektor zcela 

neorganizovaných aktivit jednotlivců či skupin ale i pro neziskový sektor působící ve 

volnočasových oblastech a v oblastech amatérského sportu. Stávající nabídku areálu již 

využívá i přímo sousedící krajská příspěvková organizace - Středisko volného času 

Labyrint (Lužánky). Tato instituce se mimo jiné specializuje na práci s mládeží nezřídka 

konfrontovanou se sociálně-patologickými jevy.  

V obou městských částech bydlí více než 30 000 obyvatel. V nejbližší spádové oblasti 

s docházkovou vzdáleností do 10 minut zájmového areálu je panelová sídlištní zástavba 

s odhadovaným počtem 10 000 obyvatel. Přímo v městské části Brno-Bohunice má 

dlouhodobé silné hráčské zázemí Brněnský svaz malé kopané, který zde eviduje 

12 mužských i ženských družstev. Dále zde působí TJ Tatran (kopaná a házená), Jednota 

Orel a SDH. 

Vlastní území areálu se nachází na poměrně velké ploše městské zeleně mimo zastavěné 

území sídliště. To je předpokladem, že sportovní aktivity nijak zásadně negativně 

neovlivňují a nezasahují do režimu běžného bydlení v bytových domech. Dotčené 

pozemky jsou ve vlastnictví města Brna. 

Předkládaný projekt výstavby hřiště pro míčové sporty s povrchem z umělé trávy vedení 

městské části považuje za možnou, byť zcela samostatnou a funkční, první etapu výstavby 

sportoviště, jehož provoz by mohl být v budoucnu, po následném stavebním rozšíření, 

zajištěn správou některé místní organizace nebo sportovního klubu. 
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4. Harmonogram projektu 

 

5. Plnění vybraných monitorovacích indikátorů ROP JV 

Kód 
indikátoru 

Název indikátoru (jednotka) Hodnota 
indikátoru 

650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech 
(m2) 

 

651201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové 
aktivity (m2) 

2400 

651104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a 
volnočasové povahy (m2) 

390 

651202 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby (m2)  

651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální 
služby a zdravotní péči (m2) 

 

6. Zajištění provozu a jeho financování po dobu udržitelnosti  

 
 

Provoz hřiště pro míčové sporty bude finančně i fakticky zajišťovat MČ z vlastních zdrojů. 

Areál v projektovaném rozsahu bude trvale veřejně přístupný s možností organizace 

jednotlivých akcí ze strany místních sportovních a volnočasových organizací. 

Finanční spoluúčast projektu MČ Brno-Bohunice předpokládá finanční spoluúčast 

hrazenou městem Brnem. Možností je i příspěvek na podíl finanční spoluúčasti z rozpočtu 

MČ Brno-Starý Lískovec. Možné zdroje příjmů jsou příjmy z jednotlivých pronájmů 

zázemí hřiště – sklad a šatny – s výhledem konání zápasů v organizované soutěži malé 

kopané nebo tréninků oddílů a družstev. 

 
 
Přípravná fáze:          Měsíce 
Veřejná zakázka na zhotovitele projektové dokumentace    1.-3. 
Studie            4. 
Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení    5.-7. 
Vydání územního rozhodnutí        8.-11. 
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení   12.-13. 
Vydání stavebního povolení        14.-15. 
Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele   14.-15. 
Veřejná zakázka na zhotovitele stavby      16.-18. 
Realizační fáze: 
Doba trvání stavebních prací        19.-24. 
Rezerva termínu (přerušení v zimním období) - 3 měsíce 
Kolaudace                 28. 
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Rok 
Provozní 

příjmy (Kč) max. výdaje (Kč) 

1. 5 000 20 000 

2. 5 000 20 000 

3. 10 000 30 000 

4. 10 000 30 000 

5. 10 000 30 000 

Celkem 40 000 130 000 

 

7. Seznam povinných a nepovinných příloh 

1. Výkres č. 01 - Situace M 1:500 
2. Výkres č. 02 - Situace M 1:300 
3. Výkres č. 03 - Řez M 1:150 
4. Výpis z katastru nemovitostí 
5. Soulad projektu s územním plánem města Brna 
6. Potvrzení o souladu s Generelem sportovních zařízení ve městě Brně 
7. Výpis z usnesení z 56. zasedání RMČ konané dne 06.02.2013 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 
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Příloha č. 7 
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Příloha č. 8 

 
 


