
Příloha 1 

12. 8. 2015 

1135 Informativní zpráva - atletický ovál v Karviné Rada města Karviné dle ustanovení § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla stáhnout z 

programu Informativní zprávu k výstavbě atletického oválu v Karviné. 

 

26. 8. 2015 

1158 Informativní zpráva - atletický ovál v Karviné Rada města Karviné dle ustanovení § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí 

informativní zprávu k výstavbě atletického oválu v Karviné. 

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní 

zprávu k výstavbě atletického oválu v Karviné. 

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné uložit Odboru majetkovému úkol 

zajistit zpracování prověřovací studie pro umístění stavby atletického oválu včetně příslušenství 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Karviné a na pozemcích dalších vlastníků dle 

přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné uložit Odboru majetkovému úkol 

zahájit s vlastníky pozemků potřebných pro umístění stavby atletického oválu včetně 

příslušenství jednání o majetkoprávním vypořádání dotčených nemovitostí. 

 

10. 9.  

Důvodová zpráva  

Informativní zpráva – atletický ovál v Karviné  

Na zasedání Zastupitelstva města Karviné konaném dne 19. 03. 2015 byly předloženy 

informace k záměru výstavby šestidráhového atletického oválu v Karviné-Novém Městě na 

pozemcích p. č. 3435/275, 3435/395 a 3435/396, vše v katastrálním území Karviná-město, obec 

Karviná. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba atletického oválu v uvedené lokalitě 



není z důvodu nesouhlasu vlastníků dalších pozemků potřebných pro její umístění reálná, 

Odbor majetkový ve spolupráci s Odborem rozvoje na podkladě námětů přednesených z řad 

zastupitelů prošetřil možnosti využití několika nově vytipovaných míst na území města, která 

by byla vhodná pro realizaci daného projektu.    

… 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, současnému stavu využití pozemků, ale rovněž 

vzhledem k možnostem provedení změn pro zajištění přípustného umístění stavby atletického 

oválu z pohledu územně plánovací dokumentace i  územně plánovacích podkladů, se jako 

nejvhodnější z vytipovaných lokalit jeví plocha mezi areálem Obchodní akademie a areálem 

Střední průmyslové školy Karviná, tj. varianta č. 2.  Umístění stavby šestidráhového atletického 

oválu v této ploše proto bylo konzultováno se zpracovatelem projektové dokumentace stavby 

atletického oválu Ing. Ladislavem Zahradníčkem. Návrhy situování stavby atletického oválu 

zakreslené projektantem včetně vlastnické mapy parcel jsou přílohou č. 3 k důvodové zprávě. 

Ze zpracovaných návrhů je zřejmé, že výstavba atletického areálu ve vybrané lokalitě v 

současné době není reálná, a to zejména z důvodu velikosti plochy potřebné jak pro vlastní 

atletický ovál, tak rovněž pro nezbytné příslušenství. Jedním z navržených řešení je umístění 

stavby s dotčením pozemků jiných vlastníků, jak je vyznačeno na snímcích C a D přílohy č. 3 

k důvodové zprávě. Jedná se o pozemky p. č. 2427/6 a 2427/7 v katastrálním území Karviná-

město ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, ke kterým má právo hospodaření Střední 

průmyslová škola Karviná. Na snímku D je vyznačen také zásah do pozemku p. č. 2545 v 

katastrálním území Karviná-město ve vlastnictví České republiky, k němuž má příslušnost 

hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podmínkou pro realizaci takto 

navrženého projektu je proto nezbytný souhlas a majetkoprávní vypořádání pozemků s jejich 

vlastníky.  Nicméně, bez ohledu na vlastnické vztahy k pozemkům potřebným pro výstavbu 

atletického areálu, každé zpracované umístění této stavby v předmětné lokalitě zasahuje do 

prostoru navrženého dle připravovaného projektu pod názvem „Stavební úpravy krytého 

bazénu v Karviné“ pro dostavbu stávajícího areálu krytého bazénu v Karviné-Hranicích, jak je 

patrné ze snímku D přílohy č. 3 k důvodové zprávě.    

 

 

 



Příloha 2 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
Ondřej Sikora, student 3. ročníku Bc. TVS 
Dotazník pro potřeby bakalářské práce 

 
Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, který Vám zabere 5 minut Vašeho času. Dotazník se týká 

sportovních aktivit, konkrétně atletiky, v našem regionu bývalého okresu Karviná. Vyhodnocení dotazníku 
bude využito pro potřeby bakalářské práce a nebude dále podstoupeno k dalšímu zveřejnění. 

 

Vhodnou odpověď zakřížkujte do políčka  

Pohlaví: muž  žena   

Věk: do 15 let 16-26 let 27-45 let 46-60 let 61 let a více        
Současná profese:         

student     zaměstnaný(á)    osoba samostatně výdělečně činná    nezaměstnaný(á)    důchodce     
 
Uveďte obec, kde se nejčastěji zdržujete (bydliště, místo studií atd.)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Z jakého zdroje se většinou dozvídáte o sportovních aktivitách v kraji Vašeho nejčastějšího pobytu? (vyberte 
jednu možnost) 

denní tisk, časopisy 

internet 

televize, rádio 

nesleduji 

jiné, uveďte jaké …….…………………… 
 
O jaký sport se většinou zajímáte? (vyberte jednu možnost) 

fotbal    atletika    plavání    lední hokej    tenis    házená    biatlon    jiný………………………….  
 

Jaké pohybové, příp. sportovní aktivitě se během týdne sami většinou věnujete (pravidelně alespoň 1× týdně 
po dobu minimálně 30 min. denně)? (vyberte jednu možnost) 

jízda na kole     chůze      plavání     turistika      pobyt v přírodě     běh      jiná……………………… 
 

1. Jak často se aktivně věnujete pohybovým aktivitám (souvisle minimálně 30 min. denně) v průběhu týdne? 

 1x týdně   2 – 3x týdně   4x týdně  5x a vícekrát týdně vůbec 
 

2. Pomocí kterých medií většinou zjišťujete informace o svých pohybových, příp. sportovních aktivitách? 
(vyberte jednu možnost) 

 denní tisk, časopisy   

  plakáty  

  internet  

 televize, rádio     

  od známých 

 jiné …………………………… 
3. Podle jakých kritérií se rozhodujete při vybírání své pohybové, příp. sportovní aktivity? 

1 (nejdůležitější), 2 (důležité), 3 (nedůležité) 
 

1 2 3 
druh sportu    
finanční dostupnost aktivity    
blízkost bydliště     
přátelé (sociální kontakt) 
 

   
trenér/cvičitel/instruktor    
jiné kritérium:    



4. Uveďte místo, kde se zejména věnujete svým pohybovým, příp. sportovním aktivitám? (vyberte jednu 
možnost) 

 tělocvična 

 příroda 

  stadion 

 jiné místo, uveďte jaké …………………………. 
5. Kolik jste ochoten/ochotna zaplatit týdně za pohybové, příp. sportovní aktivity? 

 do 100 Kč   101 – 300 Kč   301 – 500 Kč   více 
 

6. Potřebujete pro uskutečnění pravidelné pohybové, příp. sportovní aktivity odborný dohled? 

 ano, pravidelně    ano, občas       vůbec ne 
 

7. Uveďte důvod, který Vás nejčastěji vede k neúčasti na pohybové, příp. sportovní aktivitě. (vyberte jednu 
možnost) 

 nedostatek času   

 vzdálenost ke sportovišti  

 nepřítomnost sportoviště 

 nedostatek financí   

 nezájem   

 jiný důvod, uveďte jaký …………………………. 
 

8. Zaznamenal/a jste činnost atletického oddílu TJ Jäkl Karviná? 

 ano, zaznamenal, odkud …………………………… 

  ano, zprostředkovaně 

  ne, ale oddíl znám 

  ne, neznám 
 

9. V případě Vašeho zájmu, jakou formu zapojení do činnosti oddílu byste zvolil/a?  

 aktivně 

 pasivně, rád bych se zapojil do organizace oddílu 

  pasivně, sponzorský příspěvek 

 nechci se zapojit 

 jinak:…………………………… 
10. Kterou z následujících akcí oddílu TJ Jäkl Karviná jste v posledních dvou letech navštívil/a a v jaké roli? 
Možno vybrat z nabídky akcí více možností. 

 Karvinský aquatlon  závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 Jäklovská hodinovka  závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 Běh Karvinou   závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 Běh na Lysou horu  závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 Silvestrovský běh   závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 přebor oddílu   závodník  divák  pořadatel, funkcionář 

 žádnou z výše uvedených, jinou, uveďte jakou …………………………………………………. a jako……………………… 

 žádnou akci oddílu jsem v posledních dvou letech nenavštívil/a 
 

11. Jak jste se většinou dozvěděl/a o konkrétní akci oddílu z otázky č. 10? (v případě, že jste na žádné akci 
oddílu nebyl/a, otázku nevyplňujte)  

 denní tisk, časopisy 

  plakáty   

 internet 

 televize, rádio   

 od známých   

 jiné, uveďte jaké ……………………………… 

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku. Přeji pěkný den. 


