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VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ HALY VE SVOBODNÝCH DVORECH -
NÁZOR SUBJEKTŮ KANDIDUJÍCÍCH DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V Hradci Králové 22. 9. 2022
Vážení rodiče,
předkládáme Vám již dříve avizovaný přehled názorů jednotlivých kandidujících subjektů
do našeho zastupitelstva k realizaci projektu víceúčelové sportovní haly a venkovního
sportoviště v nejbližším období, jenž má zajistit odpovídající úroveň prostorových podmínek
pro zabezpečení plnohodnotného vzdělávání a volnočasových aktivit v naší oblasti.
Děkujeme za zaslané reakce či odpovědi a zároveň jsme si vědomi, že vlivem
zaneprázdněnosti, technických komplikací či jiných okolností mohlo dojít k opoždění
či nedoručení odpovědi od některých subjektů.
Z uskutečněných osobních konzultací či korespondence jsme sestavili výtah podstatného.
Výše uvedeným souhrnem škola nevytváří či nepředsouvá jakoukoliv podporu dílčím
subjektům, souhrn nebude dále nijak komentovat či zpětně rozebírat.
Obsah oslovovacího dopisu zde

Odpovědi (SEŘAZENY DLE VOLEBNÍCH ČÍSEL)
1 HRADEC ROZUMEM Bez odpovědi

2 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
S PODPOROU NEZÁVISLÝCH

Emailová komunikace:
Přímá podpora realizace projektu. Projekt je vnímán jako
zcela odpovídající požadavek ze strany KMS pro rozvoj
městské části.

3 ROMA LUMA Bez odpovědi

4 HRADEČÁCI Bez odpovědi

5 SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE (SPD) Bez odpovědi

6 HRADEČTÍ KANTOŘI A NESTRANÍCI Osobní a emailová komunikace:
Vnímání současného stavu vybavenosti naší části v oblasti
školství, sportu a volnočasových aktivit jako stavu
nedostatečného, dlouhodobě podceňovaného a lety
opomíjeného. Vyjádření přímé podpory realizace výstavby
sportovní haly v nadcházejícím období v souladu
s volebním programem v oblasti školství:
“…chceme vybudovat síť tělocvičen u škol v jednotlivých
hradeckých čtvrtích, aby byly maximálně přístupné pro
obyvatele těchto městských částí pro sportování
v odpoledních a večerních hodinách….”

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Bez odpovědi

8 HRADECKÝ DEMOKRATICKÝ KLUB A TOP 09
S PODPOROU HRADECKÝCH PATRIOTŮ A
LES

Emailová komunikace:
Jednoznačné vnímání dlouhodobě neudržitelného stavu
současných podmínek pro školství i volnočasové aktivity
v oblasti. Přímá podpora projektu, včetně zařazení
realizace našeho projektu do volebního programu.
Maximální snaha o nalezení vhodného financování
projektu, s ohledem na současné možnosti rozpočtu města.

www.zssvobodnedvory.cz, reditelna@zssvobodnedvory.cz

https://docs.google.com/document/d/1jO12aO0Ryou3slBYfMUio3RVgN2FFcHdReG_FPNRWZk/edit?usp=sharing
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9 ZMĚNA PRO HRADEC A ZELENÍ Emailová komunikace:
Všeobecná podpora posunu realizace projektu. S ohledem
na omezený rozpočet města projekt není prioritní pro
nadcházející období v oblasti školství (upřednostňují se jiné
projekty).

10 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY Emailová komunikace:
Podpora realizace projektu. Vnímání projektu jako nutnosti
pro rozvoj městské části i podmínek pro pohybové
a volnočasové činnosti dětí.

11 ANO 2011 Bez odpovědi

12 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA Osobní konzultace:
Jednoznačné pochopení současného nevyhovujícího stavu
podmínek pro školu, městskou část i volnočasové aktivity
dětí a občanů v městské části. Přímá podpora realizace
našeho projektu v nadcházejícím období včetně
případného hledání různých zdrojů na financování
(dotace,..)...

13 ROZVÍJÍME HRADEC - NOVÁ HRADECKÁ
OBČANSKÁ KANDIDÁTKA

Emailová komunikace:
Kompletní vnímání, mapování a pochopení současné
nevyhovující situace v naší oblasti na základě osobní
zkušenosti kandidátů uskupení. Osobní zapojení kandidátů
v prosazení projektu i prostřednictvím aktivního angažování
v Komisi místní samosprávy. Plná podpora výstavby
sportoviště včetně zařazení projektu do volebního
programu a rozvojové mapy Hradce Králové. Jednoznačná
podpora nalezení reálných finančních zdrojů pro
financování výstavby v nejbližším období. Snaha i o
zavedení systematické podpory rozvoje okrajových částí
města na základě definované povinnosti pro developerské
skupiny uskutečňující výstavbu v dané lokalitě (sportoviště,
infrastruktura, volnočasové zóny,..).

14 ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA Emailová komunikace:
Přímá podpora realizace projektu pro nadcházející volební
období, chápání projektu i v širších souvislostech tolik
potřebného rozvoje městské části. Maximální snaha pro
nalezení finančních prostředků v rozpočtu města.

15 KOALICE PRO HRADEC Bez odpovědi

Sestavil: Mgr. Pavel Balda
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