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Tisková zpráva č. 55, ze dne 2. 11. 2022 

Na druhém jednání Zastupitelstva města Strakonice, které se uskutečnilo 

v pondělí 31. října, bylo členy zastupitelstva odsouhlaseno podání žádosti o dotaci 

pro projekt „Multifunkční hala Strakonice“.  

Projektová dokumentace na multifunkční halu s dominantním zaměřením na florbal je již 
připravena stejně tak jako je vydané stavební povolení. V rámci projektu bude vybudována 
novostavba tréninkové haly na místě stávajícího venkovního házenkářského hřiště. Vedle 
obloukové haly v Máchově ulici město počítá s realizací jednoduché obdélníkové haly 
zastřešené obloukovou konstrukcí, se standardním hřištěm o rozměrech 40 x 20 m. Součástí 
haly bude minimální hlediště s kapacitou do stovky diváků, to proto, že hala bude 
koncipována jako tréninková a nebude využívána pro soutěže. Sportovci budou využívat 
šatny náležející k současné obloukové hale, stejně tak sociální zařízení.  
Dispozičně nebude hala členěna na více místností.  
Vytápění objektu bude řešeno přímým napojením na teplovody. 
„Výstavba nového objektu sportovní haly by vyřešila nedostatečný sportovní prostor v rámci 
města. Je ovšem nutné zdůraznit, že se stavbou se počítá výhradně za předpokladu přidělení 
dotace“, sdělil místostarosta Rudolf Oberfalcer.  

Národní sportovní agentura zveřejnila v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální 
sportovní infrastruktura 2020 – 2024 Výzvu 19/2022 Regiony 2022. 
Výzva se dotýká všeobecného rozvoje sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím 
realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení místního významu.  
Celková alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu činí na tuto konkrétní Výzvu 220 000 000 
Kč. Žádajícímu subjektu je poskytnuta dotace ve výši 50 % způsobilých výdajů maximálně však 20 mil. 
korun. V případě žádosti o podporu projektu multifunkční haly jsou celkové náklady na realizaci ve výši 
41 084 000 Kč, dotace by tedy činila maximálně 20 mil. korun. Zbývající částka bude hrazena 
z rozpočtu města a vyčleněna pro roky 2023 a 2024 na předfinancování projektu.  
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