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Tento příspěvek vznikl jako reakce na fakt, že po Kosmonosích se šíří fáma o tom, že
tělocvičnu, či sportovní halu je třeba vybojovat proti jejím zavilým oponentům.

Faktem je že zastupitelé odmítli na svém posledním zasedání rozpočtové opatření, kterým mělo
být uvolněno 200 000 Kč, fakticky na studii proveditelnosti stavby. Nešlo ale o zamítnutí stavby
jako takové. Naopak, konšelé se pochlapili a odmítli podepsat bianco šek.

Pro shrnutí, jaká je situace: Louka pod „prasečákem“ je dle platného územního plánu
rezervována pro stavbu nové školy včetně školní tělocvičny. Současné zastupitelstvo také
schválilo záměr na výstavbu tělocvičny v této lokalitě. Standardní postup v sobě zahrnuje
připravit studii proveditelnosti, poté přípravu precizní dokumentace pro územní rozhodnutí, po
jeho získání přípravu dokumentace pro stavební povolení. Obvykle je ještě třeba připravit ještě
tendrovou dokumentaci, podle které se soutěží dodavatel stavby. Fakticky tedy mělo jít o studii
proveditelnosti.

O tom, že současná sokolovna nestačí pro potřeby školy, není třeba diskutovat. Ďábel je ale
vždy ukrytý v detailech. Bohužel nikdo z vedení města prokazatelně nejednal s nadšenci, kteří v
dolní části louky vybudovali kurty pro tenis a plážový volejbal. Vše prakticky z ničeho, s
minimální podporou. Jaký bude osud tohoto sportoviště? Přejede je buldozer? Bude
zachováno? Oplotíme je a uzavřeme pro veřejnost? Škola více jak před rokem sdělila své
představy. Potřebuje tělocvičnu pro 25 dětí. Od té doby je ticho po pěšině. Co jsme tedy měli
schválit, transfer prostředků spřízněné a předem vybrané firmě, nebo seriozní projekt?

Standardní postup je především diskuze. Diskuze se školou, diskuze s provozovateli
existujícího areálu. Ale i diskuze s občany. O tom že tělocvična, či hala je třeba není nutné
diskutovat. Nikdo ale nebyl schopen odpovědět na tyto otázky: Bude to tělocvična pro školu
nebo i pro ostatní sportovce ve městě? Jaké sporty v ní budou provozovány? Jak bude vypadat
zázemí? Co se stane s areálem, který vybudoval pan Kos a jeho přátelé? Jak bude vypadat
dopravní obslužnost objektu? Nakolik naruší doprava klidovou zónu na louce pod zámeckým
parkem a biotop na této louce? Bude stavba umístěna tak, aby ti, kteří přijdou po nás, mohli vše
využít pro případnou dostavbu školy? A v neposlední řadě jak náročný bude provoz a údržba?
Co se stane s dosavadní sokolovnou? Pokud vedení města nebude prosazovat uvolnění
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prostředků mírně řečeno v nepřiměřené výši a v „ časové tísni „ a bude komunikovat s občany,
nestojí přípravě areálu nic v cestě.
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