Materiál číslo: 23

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 24.02.2020
Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních
údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, v platném znění.

Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova
(SPORTOVNÍ KLUB TENIS TIŠNOV)
Obsah materiálu
Anotace
Důvodová zpráva

Příloha č. 1

Žádost o mimořádnou dotaci, SK TENIS Tišnov, dofinancování projektu

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné
dotace pro SK TENIS Tišnov, z.s., IČO: 46917896, se sídlem Ostrovec 1897, Tišnov,
na projekt Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty DOFINANCOVÁNÍ INVESTICE, ve výši 400 000 Kč.

Zpracováno dne 14.02.2020
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Rada města Tišnova

Bc. Pekařová
Kristýna
referent

Bc. Pekařová
Kristýna
referent

Právní garance

Garant
Mgr. Sebera
Martin, Ph.D.
místostarosta

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána žádost o přidělení finančních prostředků z
rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro SK TENIS Tišnov, z.s., IČO: 46917896,
na projekt Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty - DOFINANCOVÁNÍ
INVESTICE, ve výši 400 000 Kč.

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána žádost o přidělení finančních prostředků z
rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro SK TENIS Tišnov, z.s., IČO: 46917896,
se sídlem Ostrovec 1897, Tišnov, na projekt Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové
kurty - DOFINANCOVÁNÍ INVESTICE, ve výši 400 000 Kč.
Text smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace byl odsouhlasen Zastupitelstvem města
Tišnova na jednání č. 7/2019 konaném dne 16. 12. 2019, číslo usnesení ZM/20/7/2019
formou vzorové smlouvy.
Komise sportovní Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán, doporučila na svém
jednání konaném dne 10. 2. 2020 Radě města Tišnova, doporučit Zastupitelstvu města
Tišnova ke schválení mimořádnou žádost o dotaci, kterou podal sportovní klub Sportovní
klub tenis Tišnov , z. s., IČO 46917896, se sídlem Ostrovec 1897, 666 01 Tišnov, na projekt
„Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty – DOFINANCOVÁNÍ INVESTICE“
v celkové výši 400 000,- Kč.
Vyjádření Finančního odboru MěÚ Tišnov:
předpokládané financování - finanční prostředky budou přesunuty rozpočtovým opatřením z
provozní rezervy na §3419 - ostatní sportovní činnost.
Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit přidělení finančních
prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro SK TENIS Tišnov, z.s.,
IČO: 46917896, na projekt Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty DOFINANCOVÁNÍ INVESTICE, ve výši 400 000 Kč.
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Žadatel Gméno a příjmení nebo název):

Právní forma a je-li žadatel právnickou osobou,
identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s
uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto
podílu

Datum narození/IČO:
Sídlo:
(u fyzické osoby trvalé bydliště)
Kontaktní adresa pro doručování:

1

�
2020

� 2.

SPORTOVNÍ KLUB TENIS TISNOV, z.s.
SPOLEK
Statutární zástupce:
Zdeněk Kunický
Předseda klubu

46917896

Tišnov, Ostrovec 1897, 666 01
Tišnov, Ostrovec 1897, 666 01

Tel. kontakt:
Email:
Webové stránky žadatele:

infočmtenis-tisnov.cz
www.tenis-tisnov.cz

Číslo bankovního účtu:
Jméno a příjmení
statutárního zástupce:
Název projektu:

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Doba, v níž má být dosaženo účelu:

Stručné odůvodnění žádosti, včetně odůvodnění,
proč žadatel žádá o mimořádnou dotaci a
nežádal v rámci vypsaných dotačních programů:

Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové
kurty - DOFINANCOVÁNÍ INVESTICE
Prostředky dotace budou použity na splacení
půjčky, o kterou klub musel požádat na základě
nákladů na investici. Situace nastala z důvodu
zamítnutí mimořádné dotace 500.000 z JMK.
2018-2020

Tenisový klub žádá město Tišnov o dofinancování
investiční akce ,,Přestavba travnaté plochy na dva
nové tenisové kurty". Bohužel na tuto investici
nebyla odsouhlasena žádost o dotaci, kterou klub
podal na JMK ve výši 500.000 Kč. Část financí
klub pokryje z vlastních zdrojů, avšak není
schopen pokrýt veškeré výdaje na takto rozsáhlou
investici.

Popis cílové skupiny:

Celkový předpokládaný počet osob podpořených
realizací projektu (cca):
(nutné rozepsat v podrobném popisu projektu)

Celková předpokládaná finanční výše projektu:
Požadovaná částka (v Kč):
Požadovaná částka odpovídá předpokládané
finanční výši projektu (v%):

Projekt je zaměřen zejména na mládež, která tvoří
převážnou část členské základny, ale také pro
tišnovskou veřejnost.
142 členů
120 mládeže
Ostatní xxx

2.269.364 Kč
Již poskytnuto městem Tišnov 1.000.000 Kč

400.000

Prohlášení
(nehodící se škrtněte)
Prohlašuji, že nemám závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Tišnov ani jiným územním samosprávám,
v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.
Prohlašuji, že nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní, vyrovnávací nebo
insolvenční řízení, nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.
Prohlašuji, že nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.
Prohlašuji, že nedošlo ke změnám údajů uváděných v přílohách dle Čl. 8, odst. 2, písm. a) - e) Zásad pro
poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova: (změna názvu, sídla, stanov, statutárního orgánu,
čísla účtu apod.).
Prohlašuji, že členská základna je z 77.5 % tvořena členy a hráči s trvalým pobytem v ORP Tišnov (doplní
žadatelé v oblasti sportu a tělovýchovy- sportovní kluby).

Datum: 10.2.2020

Přílohy
(nehodící se škrtněte - přílohy doplňte dle Zásad)
2

•

podrobný popis projektu (obsah, cíl, přínos, uvedení zajištění financování projektu žadatelem
předpokládané zdroje, předpokládaný počet podpořených osob-členění dle vlastního uvážení)

•

konkrétní a podrobný rozpočet projektu

•

kopii dokladu o schválení dokumentace

k územně stavebnímu řízení (je-li již vydáno, v opačném případě

bude doloženo nejpozději při vyúčtování), tj. územní rozhodnutí, popř. stavební povolení podle zákona
č. 1 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pokud
investiční akce nepodléhá stavebnímu řízení, doklad o stanovisku stavebního úřadu k ohlášení stavebních
úprav - v případě, že se žádost o dotaci týká stavby
•

vyplněný výkaz zisku a ztráty za předchozí kalendářní rok- v případě, že se žádost o dotacitýká provozních
výdajů (pokud není tento výkaz k dispozici při podávání žádosti, je žadatel povinen jej doložit,

v co nejkratším termínu)

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh můžete doručit:
•
prostřednictvím podatelny MěÚ Tišnov (budova MěÚ nám. Míru 346 přízemí),
•
administrátora dotací (Ing. Gabriela Nováková, MěÚ Ráboňova 117 přízemí),
•
poštou na adrese MěÚ Tišnov, nám. Míru J 11, 666 19 Tišnov,
•
e-mailem (epodatelna@tisnov.cz. gabriela.novakova a tisnov.cz) se zaručeným elektronickým
podpisem,
•
prostřednictvím datové schránky města (ID qzjbhat) se zaručeným elektronickým podpisem.
-

-

3

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor stavebního řádu

Spis. zn.:
Č.j.

Vyřizuje:

OSŘ/35229/2019/Lu
MUTi 36880/2019
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Michal Lukášek

V Tišnově, 25.10.2019
Tel.:

549 439 758

E-mail:

michal.lukasek@tisnov.cz

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s., Ostrovec 1897, 666 01 Tišnov 1

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY
Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační
souhlas, kterou dne 02.10.2019 podal
Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s., IČO 46917896, Ostrovec 1897, 666 01 Tišnov 1,

který zastupuje
Ing. Petr Pokorný, IČO 46918426, Na Rybníčku 183, 666 01 Tišnov 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a
§ 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu

k o I a u d a č n í s o u h I a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
Tenisové kurty+ úprava fotbalového hřiště
Tišnov, Ostrovec

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 475/4, 2400/33, 2400/34 (vše ostatní plocha), vše v katastrálním
území Tišnov.
Stavba byla provedena v souladu s dodatečným povolením stavby na základě rozhodnutí spis. zn.
OSŘ/23209/2019/Lu, č. j. MUTi 31299/2019 ze dne 30.08.2019, které nabylo právní moci dne
18.09.2019.

Vymezení účelu užívání stavby:

Nové tenisové hřiště - dva nové tenisové kurty na jihozápadní straně fotbalového hřiště, dle GP č.
2701-154/2019 na pozemku parc. č. 475/36 v k. ú. Tišnov.
Prodloužení fotbalového hřiště severovýchodním směrem, dle téhož GP na pozemku parc. č. 475/4
v k. ú. Tišnov.
Oplocení tenisových kurtů.

Č.j. MUTi 36880/2019
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Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto
proti němu odvolat.
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Ing. Michal Lukášek
referent stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Ing. Petr Pokorný,
Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s„ Drbalova č.p. 274, 666 01 Tišnov 1
Město Tišnov, nám. Míru č.p. 111, 666 19 Tišnov 1

dotčené orgány
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: Smjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova č.p. 117, 666 19 Tišnov 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 1 1 1, 666 19 Tišnov
Odbor stavebního řádu

Spis.

zn.:

Č.j.
Vyřizuje:

V Tišnově, 30.08.2019

OSŘ/23209/2019/Lu
MUTi 31299/2019
Oprávněná úřední osoba: Tel.: 549 439 758
Ing. Michal Lukášek

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s., Ostrovec 1897, 666 01 Tišnov

E-mail: michal.lukasek@tisnov.cz
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ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STA VBY

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle§ 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle§ 129 odst. 2 a 3 a přiměřeně dle§ 90 a§ 111 až
§ 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 28. 06. 2019, potažmo
18.07.2019 podal
Sportovní klub Tenis Tišnov, z .s., IČO 46917896, Ostrovec 1897, 666 01 Tišnov 1,
který zastupuje Ing. Petr Po korný, IČO46918426, N a Rybníčku 183, 666 01 Tišnov 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
d o d a t eč n é p o v o l e n í

s tavby

"Tenisové kurty+ úprava fotbalového hřiště"
Tišnov, Ostrovec

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 475/4, 2400/33, 2400/34 (vše druh pozemku ostatní plocha)
v katastrálním území Tišnov, kterým stavbu dodatečně povoluje.

Stavba obsahuje:
Terénní úpravy ve smyslu§ 3 odst. 1 stavebního zákona za účelem zřízení dvou tenisových kurtů na
pozemku parc. č. 475/4 a prodloužení fotbalového hřiště na parc. č. 2400/34 a 2400/33, vše
v katastrálním území Tišnov.
Oplocení tenisových kurtů - doplnění stávajícího JZ oplocení (u parkoviště) z betonových
prefabrikátů o záchytnou síť do celkové výšky 4,0 m, vybudování nového JV oplocení z betonových
prefabrikátů do výšky 2,0 m a záchytné sítě do celkové výšky 4,0 m a dále vybudování nového SV
oplocení (u fotbalového hřiště) z betonových prefabrikátů do výšky 2,0 m a záchytné sítě proměnlivé
výšky max. 10,0 m, vše na pozemku parc. č. 475/4 v katastrálním území Tišnov.

Spis. zn.: OSŘ/23209/2019/Lu
Č.J. MUTi 31299/2019

li.
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Stanoví podmínky pro dokončení stavby:

1.

Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby Ing. Oldřich Výleta, ČKAIT 1001336; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.

2.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby, žádost o kolaudační souhlas.

3. Stavba bude dokončena do 1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4.

Stavba bude dokončena stavebním podnikatelem, společností Dopravní stavby Brno, s.r.o

5. Stavebník po dokončení stavby požádá stavební úřad dle ustanovení § 122 stavebního zákona
o vydání kolaudačního souhlasu.
6.

Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Tišnov, odboru ŽP, ze dne
26.6.2019, č.j.: MUTi 22806/2019/0ŽP/HR:
a) Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební
pozemky nebo zařízení staveniště.
b) Stavebník si uschová veškeré doklady o předání vzniklých odpadů k odstranění oprávněné
osobě, včetně dokladů o přejímce odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění
odpadů pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

7.

Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Tišnov, odboru ŽP, ze dne
19.6.2019, č.j.: MUTi 22139/2019/0ŽP/SI:
a) Do aktivní zóny nebudou umístěny žádné nové nadzemní objekty či stavby.
b) Při průchodu velkých vod nesmí být vytvářeny další překážky bránící odtoku těchto vod. Nově
budované oplocení bude provedeno max. průtočné, bez podezdívky.
c)

Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na
břehu, ani v blízkosti vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či
smyvu do koryta.

d) Při realizací stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými
látkami, zejména ropnými produkty.

8.

e)

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

f)

Veškerý přebytečný materiál bude bezprostředně po dokončení stavby z místa stavby beze
zbytku odstraněn.

Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Města Tišnov, odboru správy majetku a
komunálních služeb pod č.j. MUTi 2854/2019/0SMKS/Su ze dne 4. 3. 2019:
a) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Oldřichem
Výletou (12/2018).
b) Před případným záborem veřejného prostranství pro účely stavby (skládka materiálu), musí
investor tuto skutečnost projednat na Odboru správy majetku a komunálních služeb.
c)

Pokud dojde k poškození přilehlých nemovitostí vlivem stavby, staveništní a mimostaveništní
dopravy, budou tyto škody investorem opraveny na jeho náklady.

d) Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu
digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena
správcem DTMM na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou
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k dispozici na Odboru územního plánování Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM
(po domluvě možno zaslat elektronicky).
9.

Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti
ze dne 01.02.2019:

E. ON Distribuce, a.s.,

pod zn. P113S6-163024S9,

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. S91/2006 Sb., učinit veškerá opatření,
aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým
proudem, zejména tím, že zajistíte:
a) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
vyhotovení prováděcí dokumentace.
b) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně14 dnů před
zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro
jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční
odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECO).
c)

Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.

d) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení
stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení
a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN SO 110-1
a PNE 33 3302.
e)

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční
soustavy.

f)

Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle
Poruchové služby 800 22 SS 77.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., pod
zn. S001933S30, ze dne 27.0S.2019:
a) V místě souběhu plynovodu/přípojky STL s oplocením dodržet vzdálenost hrany základu
oplocení od hrany plynovodu min. 1 m.
b) V místě křížení oplocení a plynovodu/přípojky STL nesmí být vybudován základ oplocení v šířce
0,3 m na každou stranu od hrany plynovodu/přípojky.
c)

Sloupky plotu musí být min. 1 m od obrysu STL PZ.

d)

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno
kolmo od osy plynovodu a přípojek.

e) Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
f)

Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být
vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských
zařízení a plynovodních přípojek.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
g)

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly
ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací
práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
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h) Stavební činnosti je mozne realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí)
je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
i)

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní
oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy
a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí
být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
považujeme za zahájení stavební činnosti.

j)

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

k) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.

I)

Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.

m) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
n) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita
bezvýkopová technologie.
o) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon
p) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynárenské zařízení plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy
provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jho zástupce doložit
průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během
výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským
zařízením a plynovodními přípojkami.

q) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,TPG 702 04.
r)

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
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s)

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu {HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční
po celou dobu trvání stavební činnosti.

t)

Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek {není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

u) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.
1 1. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala společnost
infra stru ktura, a. s., pod č. j. 640955/19, ze dne 23.05.2019:

Če ská

telekomuni kační

a) Stavebník nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
b) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s„ Stavebník, který vyvolal překládku SEK je
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
c)

Pro účely přeložení SEK dle bodu c) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

12. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovi sku MěÚ Ti šnov, odboru ÚP, ze dne
29.8.2019, č.j.: MUTi 31263/2019/0ÚP/KD:
a)

Záměr bude umístěn (realizován) podle dokumentace přiložené k záměru „Tenisové kurty +
úprava fotbalového hřiště", kterou předložil Měú Tišvnov, OSŘ, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov,
dne 26. 8. 2019 orgánu územního plánování, podle ověřených grafických příloh C.1 Situace -širší
v měřítku 1:500.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s., Ostrovec 1897, 666 01 Tišnov 1
Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s., Drbalova 274, 666 01 Tišnov
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 1

1

Odůvodnění:

Stavebník podal dne 22.05.2019 žádost o územní souhlas (dále jen „oznámení") na výše uvedenou
stavbu pod č. j. MUTi 18523/2019. Dne 28.06.2019 požádal stavebník pod č. j. MUTi 23209/2019
o dodatečné povolení této stavby (dále jen „žádost"). Stavební úřad dne 09.07.2019 na místě ověřil, že
stavba byla zahájena bez oznámení, rozhodnutí nebo jiného opatřeni stavebniho úřadu. Stavební úřad
proto oznámení odložil usnesením ze dne 15. 7. 2019, č.j. MUTi 25204/2019, spis. zn.:
OSŘ/18523/2019/Lu, a postupoval podle § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona řízením o odstranění
stavby dle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, která byla provedena bez rozhodnutí nebo opatření
stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem. U terénních úprav se dle § 129 odst. 7 stavebního
zákona postupuje přiměřeně podle § 129 odstavců 2 až 6 stavebního zákona, přičemž vydané dodatečné
povolení nahrazuje územní rozhodnutí.
Úkonem ze dne 17. 7. 2019, č.j. MUTi 25586/2019 pod spis. zn.: OSŘ/25522/2019/Lu, oznámil stavební
úřad zahájení řízení o odstranění stavby účastníkům řízení a dotčeným orgánům . Řízení z moci úřední
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bylo ve smyslu § 46 odst. 1 správního řádu zahájeno dne 18.07.2019 doručením oznámení prvnímu
účastníkovi uvedeném v § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, konkrétně Sportovnímu klub Tenis Tišnov,
z.s. Stavebník požádal o dodatečné povolení stavby dne 28.06.2019, tedy ještě před zahájením řízení
o odstranění stavby, tudíž se v souladu s ustanovením § 129 odst. 2 stavebního zákona má za to, že
žádost byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby, tedy dne 18.07.2019. Stavební úřad
proto řízení o odstranění stavby přerušil usnesením ze dne 24. 7. 2019, č.j. MUTi 26832/2019 a vede
řízení o podané žádosti pod spis. zn.: OSŘ/23209/2019/Lu.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby opatřením ze dne 24. 7.2019, č.j.
MUTi 26841/2019, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na čtvrtek 15.08.2019, přičemž řádně splnil poučovací povinnost o
uplatnění námitek popř. důkazů, nebo závazných stanovisek nejpozději při ústním jednání. O konání a
výsledku ústního jednání byl sepsán protokol č.j. MUTi 29509/2019. Při prohlídce na místě bylo zjištěno,
že tenisové kurty a prodloužení fotbalového hřiště je provedeno dle předložené projektové
dokumentace, oplocení tenisových kurtů z betonových prefabrikátů je provedeno v souladu s
předloženou projektovou dokumentací, nejsou dokončeny záchytné sítě. Souhlas se stavbou a s
jejím dodatečným povolením vyjádřil přítomný správce VVT Svratka.
Ke dni konání ústního jednání účastníci neuplatnili žádné námitky ani důkazy, dotčené orgány neuplatnili
žádná závazná stanoviska. Stavební úřad si postupem dle § 96b stavebního zákona opatřil závazné
stanovisko orgánu územního plánování.
Stavební úřad současně opatřením ze dne 24.7.2019, č.j. MUTi 26841/2019, poučil účastníky řízení v
souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Podle ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona v řízení o dodatečném povolení stavby stavební úřad
postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115 stavebního zákona. Stavební úřad tedy v provedeném
řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 a § 110 až 115 stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. V této souvislosti tedy shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v § 90
stavebního zákona.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dle § 90 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a předpisy
vydanými k jeho provedení.
Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, konkrétně s Územním plánem
Tišnov, který nabyl účinnosti dne 24.9.2016 a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stavba je součástí zastavěného území, dva nové tenisové kurty na pozemku parc. č. 475/4 jsou součástí
stabilizované plochy občanského vybavení pro sport ozn. kódem „OS" a prodloužení fotbalového hřiště
na parc. č. 2400/34 a 2400/33 je součástí plochy přestavby ozn. kódem „P30" občanského vybavení pro
sport ozn. „OS", kde již bylo zrealizováno oplocené tréninkové fotbalové hřiště. Z hlediska cílů a záměrů
územního plánování ve smyslu ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona stavby vhodně doplňují
kompaktnost ploch sportovišť v lokalitě „Ostrovec". Stavbou nedochází k žádným zásadním změnám
v území. Ke stavbě bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Odboru územního plánování, MěÚ Tišnov
pod č.j. MUTi 31263/2019/0ÚP/KD ze dne 29.8.2019.
Stavba je prováděcími právními předpisy ke stavebnímu zákonu, zejména s obecnými požadavky na
využívání území stanovenými vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v
platném znění (dále jen „vyhláška 501/2006 Sb."). Ve smyslu ustanovení § 20, § 21, § 24 vyhlášky
501/2006 Sb., jsou stavební pozemky součástí zastavěného území, v plochách pro sport a tělovýchovu,
které vlastní nebo provozují sportovní spolky Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s., a Amatérský fotbalový
klub Tišnov, z.s. Tyto areály mají stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu včetně
odstavných a parkovacích stání. Odvádění a vsakování dešťových vod je řešeno na pozemcích obou
sportovních areálů pro tenis a fotbal.
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Stavba je v souladu s § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, neboť neklade nové nároky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, napojení sportovních areálů pro tenis a fotbal se nemění.
Požadavky vyplývající z dotčení ochranných a bezpečnostních pásem veřejné dopravní a technické
infrastruktury byly vtěleny do výroku li. tohoto rozhodnutí, do podmínek pro dokončení stavby, na
základě vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců stávající dopravní a technické infrastruktury, jež
jsou konkrétně specifikovány také dále v textu odůvodnění.
Stavba je v souladu s § 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, je v souladu s požadavky zvláštních
právních předpisů. V řízení byla doložena souhlasná závazná stanoviska nebo souhlasná vyjádření
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, a to konktrétně Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí MěÚ Tišnov, Odboru územního
plánování MěÚ Tišnov, Drážního úřadu, Odboru dopravy a živnostenský úřad MěÚ Tišnov, Odboru
správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov, která jsou konkrétně označena dále v textu. Dále je
možné konstatovat, že v rámci tohoto řízení nebylo nutné řešit rozpory mezi správními orgány, příp.
dotčenými orgány, ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního zákona, nebo vést dohodovací řízení mezi těmito
orgány ve smyslu§ 136 odst. 6 správního řádu (řešení rozporů).
Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost a
připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Stavební úřad shledal, že
projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, autorizovaným
inženýrem pro pozemní stavby Ing. Oldřichem Výletou, ČKAIT 1001336, a jsou v ní v odpovídající míře
řešeny obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad dále ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné
vybudování technického a jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby. Předložené podklady
vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány v rámci správního řízení. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu .
Stavební úřad dle ustanovení§ 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil, že budoucí užívání stavby nebude
mít na okolí negativní účinky. Stavba se nachází ve stávajících sportovních areálech pro tenis a fotbal, jak
je podrobně popsáno výše. Vlastnosti dokončené stavby ověří stavební úřad v rámci kolaudace stavby
dle § 119 a násl. stavebního zákona. Stavebník zajistí provedení a vyhodnocení příslušných zkoušek a
měření dle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska popř. vyjádření dotčených orgánů
k povolení užívání stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže uvedená závazná
stanoviska a vyjádření:
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 26. 6. 2019, č.j. MUTi
22806/2019/0ŽP/HR, závazné stanovisko ze dne 19.6.2019 pod č.j. MUTi 22139/2019/0ŽP/SI,
komplexní vyjádření ze dne S. 2. 2019, č.j. MUTi 4370/2019/0ŽP/Ho;
Drážní úřad, vyjádření ze dne l. 8. 2019, zn.: MO-S001101/19-2/Dj DUCR-41316/19/Dj;
ČD-Telematika, a.s., vyjádření ze dne 30. 7. 2019, č.j. 1201912060;
Správa železniční dopravní cesty, s.o., vyjádření ze dne 29. 6. 2019;
MěÚ Tišnov, Odbor správy majetku a komunálních služeb, vyjádření ze dne 4. 3. 2019, č.j. MUTi
2854/2019/0SMKS/Su;
Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, vyjádření ze dne 18. 2. 2019, č.j. MUTi
2587/2019/0DŽÚ/Lou;
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, závazné stanovisko ze dne 14. 2. 2019, č.j.
KHSJMK 04012/2019/BO/HOK;
Městský úřad Tišnov, Odbor územního plánování, závazné stanovisko ze dne 29. 8. 2019, č.j.
MUTi 31263/2019/0ÚP/KD;

Spis. zn.: OSŘ/23209/2019/Lu
Č.j. MUTi 31299/2019
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E.ON Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 1. 2. 2019, pod zn. Pll356-16302459;
GridServices, s.r.o., vyjádření ze dne 27. 5. 2019, zn. 5001933530;
itself s.r.o., vyjádření ze dne 30. 1. 2019, č.j. 19/000486;
české telekomunikační infrastruktury a.s. vyjádření ze dne 23. 5. 2019, č. j. 640955/19;
Vodárenská akciová společnost, a.s., vyjádření ze dne 8. 7. 2019, bez č.j.;
Povodí Moravy, s.p., vyjádření ze dne 22. 2. 2019,

zn.

PM-4337/2019/5203/Ka.

Na základě vyse uvedených skutečností dospěl stavební úřad k závěru, že stavebník v řízení
o dodatečném povolení stavby prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3
stavebního zákona. Stavba není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací. Na dotčených pozemcích nebylo vydáno územní
opatření o stavební uzávěře ani územní opatření o asanaci území, se kterými by mohla být stavba
v rozporu. Stavba není umístěna v rozporu s předchozími rozhodnutími o území, není prováděna
či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje a není v rozporu
s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.
Předmětnou stavbu tenisových kurtů a úpravu fotbalového hřiště lze dodatečně povolit.

Podle ustanovení§ 129 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky řízení o dodatečném povolení stavby
osoby uvedené v§ 109 stavebního zákona, a pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna
oproti územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v§ 85 stavebního zákona. Stavební úřad tedy pojal
za účastníky řízení o dodatečném povolení stavby dle§ 85 a§ 109 stavebního zákona následující osoby:
dle § 109 odst. 1 písm. a) s přihlédnutím k § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona stavebníka
a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tedy Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.
a Město Tišnov,
dle § 109 odst. 1 písm. c) s přihlédnutím k § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníka
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, tedy Amatérský fotbalový klub
Tišnov, z.s. (vlastník pozemku parc. č. 475/4) a Město Tišnov (vlastník pozemku parc. č. 2400/33
a 2400/34);
dle § 109 odst. 1 písm. e) a f) s přihlédnutím k § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníka
sousedního pozemku nebo stavby na něm, resp. toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě jiné
věcné právo, neboť jeho práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena, tedy společnost
4ENERGY s.r.o., česká telekomunikační infrastruktura a.s., České dráhy, a.s., E.ON Distribuce, a.s.,
GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o., Česká republika - právo hospodařit s majetkem
Povodí Moravy, s.p., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Amatérský fotbalový klub
Tišnov, z.s., Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. a Město Tišnov.

S ohledem na výše uvedené stavební úřad rozhodl dle § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona
o dodatečném povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastní k ů:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního
orgánu.

Spis.

zn.:
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u
svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat
stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí
právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby.
---
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Bc. Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč,
položky 17 odst. 2 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 2500 Kč
byl zaplacen dne 27.08.2019.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Petr Pokorný,
zastoupení pro: Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s., Ostrovec 1897, 666 01 Tišnov 1
Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s., Drbalova č.p. 274, 666 01 Tišnov 1
Město Tišnov, Odbor SMKS Městského úřadu Tišnov, nám. Míru č.p. 111, 666 19 Tišnov 1
4ENERGY s.r.o., IDDS: hdskc9q
česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, IDDS: e52cdsf

'\
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E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nfSdxbu
rvices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o. , Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm

dotčené orgány
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, 1005: Smjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, 1005: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova č.p. 117, 666 19 Tišnov 1
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, nám. Míru č.p. 346, 666 19 Tišnov 1

Vypraveno dne:

3 o.

08. 2019

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kancelář hejtmana
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.

Ze dne:

Zdeněk Kunický

č. j. :

JMK 68161/2019

předseda klubu

Sp. zn.:

S-JMK 43972/2019

Ostrovec 1897

Vyři zuje :

Ing. Petra Radová

666 01 TIŠNOV

Telefon:

541 658 898

Počet listů:

1

Počet příloh/listů:

O/O

Datum:

2 1 -06- 2019

Sdělení - Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Vážený pane předsedo,
v roce 2019 jste podali žádost o individuální finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2019.
Vaše žádost byla příslušnými orgány kraje posouzena a byly zváženy možnosti poskytnutí finanční podpory.
Název žadatele: Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.
Žádost o dotaci doručená dne 20. 3. 2019, ve výši 500 000 Kč, na realizaci projektu: „ Přestavba travnaté
plochy na dva nové tenisové kurty"
Sdělujeme Vám, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na základě posouzení důvodů zvláštního zřetele
hodných dle bodového hodnocení hodnoticích kritérií pro individuální dotace rozhodlo na 22. zasedání
konaném dne 27. 5. 2019 usnesením č. 1950/19/Z22 o neschválení poskytnutí dotace na základě výše
uvedené Vámi podané žádosti.
S pozdravem

Jihomoravský kraj
2erotínovo nám. 3
601 82 Brno
-57-

/

vedoucí odboru kancelář hejtmana
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Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.

IČ: 4691 7896

Zakázka:

Stavba tenisových kurtů

Datum

1 9Zak00003
Doklad

Typ Firma

Rok: 2019

Dne: 17.01 .2020

Tisk všech záznamů

Text

Ostatní pohledávky
28.06.2019 1 908003
01 .08.2019 1 908005

Částka
O
O

Město Tišnov
Jihomoravský kraj

Dotatce Město Tišnov - Mimořádná - Rekonstrukce k
Dotace JMK - Investice

Ostatnl pohledávky

1 200 000,00

Přijaté faktury
14.03.2019
10.04.2019
1 6.04.20 1 9
1 8.04.2019
29.04.2019
30.04.2019
03.05.2019
06.05.20 1 9
07.05.2019
10.05.2019
13.05.2019
1 4.05.2019
1 6.05.2019
1 7.05.2019
29.05.2019
1 1 .06.2019
30.06.2019
1 5.08.2019
20.08.2019
22.08.2019
28.08.2019
14.10.2019
1 8. 1 1 .2019
05. 12.2019
08.01 .2020

1920037
1920046
1920049
1920052
1920054
1920055
1920058
1920059
1 920060
1 920062
1 920063
1 920064
1 920065
1 920066
1 920071
1920076
1 920083
1920106
1920109
1920 1 1 2
1920 1 1 7
1 920142
1 920157
1 920169
2020006

Částka
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Jan Grác
SIBERA SYSTEM s.r.o.
AMER SPORTS Czech Republ
SIBERA SYSTEM s.r.o.
Kv.Řezáč, s.r.o.
SIBERA SYSTEM s.r.o.
Kv.Řezáč, s.r.o.
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Vladimir Sedlář
Dominik Zachoval
Roman Machálek
Kv.Řezáč, s.r.o.
NATIVI GARDEN s.r.o.
Martin Urbánek
Martin Dvořáček
Dominik Zachoval
Ing. Petr Pokorný
Kv.Řezáč, s.r.o.
Jan Grác
PUMPA.a.s.
Kv.Řezáč, s.r.o.
Roman Machálek
Jaroslav Bejlek
Tišnovská dřevovýroba s.r.o.
Kv.Řezáč, s.r.o.

Stavba - Hliníkové karabiny na sítě
Dle smlouvy o dílo: návoz škváry na rekosntrukci dvc
Plachty Wilson okolo kurtů
Dle smlouvy o dílo - rekosntrukce tenisových kurtů: i:
Stavba - instalační materál na dělící sítě
Dle smlouvy o dílo - rekosntrukce tenisových kurtů: z
Stavba - děllcl sítě
Stavební práce - rekonstrukce tenisových kurtů
Tenisové tyčky na síť, kartáč
Příprava a montáž ochranných síti na stavbu
Pomocné práce na výstavbě nových kurtů
Stavba - instalační materál na dělící sítě
Položení travního koberce
Malířské práce stavba kurty
Závlahový systém pro 2 nové kurty
Pomocné práce na stavbě nových kurtů
Stavba - inženýrská činnost, projektová dokumentao
Sítě, lanka - stavba
Karabiny na sítě
Čerpadlo
Nerezové lankové svorky
Pomocné práce na stavbě
Podzimní úprava dvorců 5 a 6
Lavičky
Sítě a lanka

Přijaté faktury

Přfjem
1941018
1 941027
1 941028
1941035
1 941 046
1 941 056

RIGi stavební spclečnost, s.r.o. Stavba - materiál: jekl
František Pařízek
Stavba: branka + sloupy
Elkov VTP s.r.o.
Stavba: trubky
RIGi stavební společnost, s.r.o. Stavba - materiál: zátky
Feromat Brno, s.r.o.
Stavba - materiál na dělící sítě
O-Holz, s.r.o.
Pracovní materiál - stavba

Pokladna

Výdej

1 835,00
2 950,00
787,00
997,00
1 528,00
789,00
0,00

8 886,00

Náklady na přestavbu kurtů z roku 2018 - posun hřiš·

200 000,00

lntemí doklady
01.01.2019 191NOOOO

4 691,00
181 500,00
20 509,57
326 700,00
5 61 7,00
150 984,00
28 995,00
834 2 1 1 ,41
3 990,00
9 000,00
28 600,00
1 993,00
64 977,00
66 930,00
1 14 950,00
7 000,00
72 358,00
20 760,00
3 262,00
23 093,00
532,00
25 000,00
26 620,00
20 753,92
1 7 392,00
2 060 4 1 8,90

Pokladna
1 5.03.2019
02.04.2019
04.04.201 9
1 0.04.20 1 9
30.04.20 1 9
1 3.05.2019

1 000 000,00
200 000,00

Částka

lntemí doklady

200 000,00

Zahrnuty jsou částky bez DPH pauze z položek s patřičným členěním. Položky bez zadaného členění přejímají hlavní členění dokladu.
F = faktura, OD = opravný daňový doklad, D = dobropis, V = vrubopis
Z = zálohová faktura, O = pohledávka I závazek, P = proforma, S = storno

SPORTO VNÍ KL UB
TENIS TIŠNO V
Ostrovec 1897, 666 01 Tišnov
www.tenis-tisnov.cz
IČO: 46917896

bankovní spojení KB Tišnov 120664022710100

Podrobnýpopis projektu "Přestavba travnaté plochy na
dva nové tenisové kurty"
1.

Úvod

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. má bohatou historii od roku 1922. Klub nyní
vlastní a provozuje v Tišnově na Ostrovci areál s šesti antukovými dvorci,
odrazovou stěnou s umělým povrchem a kompletním soclálním zázemím včetně
klubovny.
V zimním období jsou dva kurty překryty nafukovací halou, která umožňuje
celoroční provoz. Vzhledem k neustále narůstající členské základně, která je
tvořena převážně mládeží, se vedení klubu dlouhá léta zabývalo možností rozšíření
areálu o další tenisové dvorce.
2. Stav před přestavbou

Travnatý povrch, který sloužil pro účely fotbalového klubu (AFK Tišnov). AFK po

dohodě pronajal část svého pozemku o rozloze 18x73m na nejméně 10 let
Sportovnímu klubu

Tenis

TIAnov (viz. přílohy). AFK také potvrdil písemným

souhlasem tenisovému klubu souhlas s výstavbou dvou tenisových dvorců, včetně
chodníku a nového betonového oplocení, které od sebe oddělí oba dotčené kluby
tak, aby nedocházelo k narušování dvou odlišných sportů.
3. Dispoziční řešení
Stávající půdorys

tenisového areálu byl tvořen čtyřmi tenisovými kurty na

pozemku 475114, sociálním zázemím (1554) a odrazovou stěnou s dvěma kurty na
min/ten/s. Ihned vedle sociálního zázemí (viz. projektová dokumentace) nově
navazuje prostor o rozloze 18x73m, kde kompletní přestavbou travnaté plochy na
části pozemku 47514 vznikly dva nové tenisové kurty s antukovým povrchem. Na
straně od řeky je stávající skládaný betonový plot, který zůstane v původním
stavu, pouze bude opatřen novým nátěrem uvnitř areálu.
4. Technické řešení

Byla nutná celková přestavba travnatého povrchu. Sejmutí ornice cca 25 cm.
Umístění drenážního potrubí a odvodňovací žlaby, které budou svedeny do
trativodu stávajícího areálu. Ruční vyrovnávka nové škváry 20 - 30 cm, pokládka
patentní
a

desky

tenisových

a

zhotovení

umělých lajn.

antukového

krytu,

včetně

montáže

sloupků

Kurty jsou opatřeny automatickým závlahovým

systémem, který ulehčí práci při přípravě tenisových dvorců. Dále byl postaven

nový betonový skládaný plot PREFA výšky 210 cm, který oddělil fotbalový a
tenisový areál tak, aby se současně provozované sporty nerušily. Ze strany
fotbalového areálu jsou umístěné ocelové sloupy uložené do základových patek.
Na ně jsou zavěšeny záchytné sítě do výšky Bm a celý obvod kurtů je opatřen
sítěmi do výšky 4m. Podél tenisových kurtů je vytvořen chodník ze zámkové dlažby
tl.6cm a celý areál tak zůstal i po přestavbě BEZBARIÉROVÝ.
5. Harmonogram realizace projektu

Projekt byl realizován od 2018-2020.

6. Důvod investičního záměru
Důvodem k investičnímu záměru je stále narůstající členská základna Sportovního
klubu Tenis Tišnov.

Vysoký počet soutěžních družstev, která se již nemohla

kapacitně poskládat na 4 tenisové kurty. Největší nedostatek kurtů však klub
pociťoval

při

investičního
a

pravidelné

záměru,

přípravě

který

rekonstrukci sociálního

dětí

navazuje
zázemí

na

v roce

a

mládeže.

Uskutečněním

rekonstrukci
2011

vzniklo

kurtů
ve

tohoto

z roku

městě

2009

Tišnově

a Jihomoravském kraji moderní sportovní zařízení, které umožní nejen provozování
výkonnostního tenisu, ale bude také sloužit ostatní sportovní veřejnosti. Bude
možnost pořádat turnaje vyšší výkonnostní kategorie ve spolupráci s Českým
tenisovým svazem.
Podrobný rozpočet je v samostatné příloze k žádosti.
Celková výše finanční investice byla vyčíslena na 2.269.364 Kč. Tuto částku se
klub rozhodl financovat způsobem popsaným níže.
Výše finanční podpory z města Tišnova je doposud 1.000.000 Kč. Na JMK byla
podána žádost o řádnou dotaci z programu Podpora sportu v Jihomoravském kraji
v roce 2019 - okruh A ve výši 200.000 Kč a žádost byla uznána. Bohužel na tuto
akci nebylo možné žádat o podporu MŠMT z důvodu nízkých nákladů na investiční
akci.

Zbytek financí (1.069.364 Kč) by tedy musel klub ufinancovat z vlastních

zdrojů. Je to ovšem příliš vysoká částka a klub nedisponuje takovou finanční
rezervou, aby ji byl schopen sám dofinancovat. Z tohoto důvodu SK Tenis Tišnov
přistoupil k mimořádné žádosti na JMK ve výši 500.000 Kč, která však přiznána
nebyla. Klub musel během rekonstrukce požádat o půjčku ve výši 400.000 Kč, aby
byl schopný pokrýt smluvní závazky.
Na rekonstrukci klub dokázal sehnat z vlastních zdrojů a soukromého sektoru
669.364 Kč.
Stále

však klub

dluží částku 400.000 Kč a žádá

město

o dofinancování

investičního projektu.
Děkujeme za objektivní posouzení naší žádosti a těšíme se na další spolupráci.

Za SK Tenis Tišnov, z.s.

Zdeněk Kunický
(předseda klubu)

