Název projektu
Ţadatel
Číslo prioritní osy, název
priority / opatření

Areál volnočasových aktivit a sportu u Štičího rybníka
Obec Mirošovice
3 – Integrovaný rozvoj území

Číslo výzvy, v které byl
projekt podán

09

Celkové výdaje projektu

9 905 027,00

Výše podpory z ROP SČ

9 159 097,46

Zahájení a ukončení
projektu

01. 11. 2007 – 30. 11. 2009
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je vybudovat moderní venkovní sportovní areál (částečně
rekonstrukce a částečně nová stavba).
Nový areál bude přinášet kvalitativní i kvantitativní zlepšení oproti současnému stavu.
Bude disponovat kvalitnějším vybavením, zejména umělými povrchy hřišť, umělým
osvětlením, což rozšíří denní i roční možnosti využívání. Zároveň dojde i k nárůstu
sportovních ploch, počtu hřišť i dalších technických zlepšení včetně dětského koutku,
koutku pro stolní tenis, stěnu pro trénink tenisu a lezeckou stěnu. Pro cílové skupiny budou
nově dostupné sportovní možnosti, které dosud v obci nebyly. Bude vybaven parkovištěm
včetně místa pro invalidy a bezbariérového řešení vstupu.
Po rekonstrukci budou v areálu tyto hrací plochy:
- hřiště na minikopanou s umělým trávníkem III. generace 38x20m
- tenisový kurt 36x18m
- volejbalové hřiště 26x15m, povrch je navržen umělý polyuretanový vodopropustný
- tréninková tenisová stěna + lezecká stěna v.3m (mezi tenisovým kurtem a
volejbalovým hřištěm)
- dětské hřiště
- 3 tribuny, každá pro 32 diváků
- bude provedeno oplocení hřiště na minikopanou z žebírkového pletiva s mantinelem a
oplocení tenisového kurtu a volejbalového hřiště z poplastovaného pletiva. Výška
oplocení bude 3 m.
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Další výstupy projektu:
- vytvoření 2 nových pracovních míst
- technické zázemí v buňce pro správce
- umělé osvětlení
- přístupový chodník a parkoviště pro 6 míst, z toho 1 pro invalidy
- možnost využití areálu pro pořádání kulturních akcí
- prohloubení spolupráce s partnery a dalšími spolupracujícími subjekty
- získání nových zkušeností s realizací projektu s podporou fondů EU
- úspora času a zkrácení vzdálenosti z dojíždění do míst s kvalitní infrastrukturou pro
sport a volný čas
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