
Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou  
 

Hlavním cílem projektu je rozšíření možností využití sokolovny a celého areálu. 
Předmětem projektu je přístavba a rekonstrukce sokolovny a celkové přizpůsobení 
areálu současným standardům. Původní budova sokolovny byla postavena roku 1884 a 
přestavěna v roce 1964 po požáru v roce 1961. Nové prostory budou splňovat nároky 
kladené na moderní sportoviště. Projekt sestává z rekonstrukce stávajícího sálu 
sokolovny včetně zateplení jejího pláště, a přístavby polosuterénní stavby sociálního 
zázemí a šaten pro sál a venkovní sporty.  
Nově bude po demolici stávajícího technického zázemí vybudován vstupní třípodlažní 
objekt, který propojí sál sokolovny a sociálního zázemí. Jeho součástí bude zázemí pro 
návštěvníky a nově instalované technické vybavení budovy. Součástí projektu jsou také 
venkovní úpravy a zřízení parkovacích míst. 
 
 
 

Lesopark v ulici Senior ů 
 

Cílem projektu je celková revitalizace lesoparku, který se nachází v údolní depresi  na 
hranici k.ú. Vratislavice nad Nisou a Rochlice. Území se vyznačuje vysokou svažitostí a 
protéká jím nevýrazná vodoteč.  Projekt se skládá celkem ze 3 částí: 

1. Terénní úpravy, výstavba cest s veřejným osvětlením, lávky, herních prvků, ptačí 
pozorovatelny a drobné architektury 

2. Kácení dřevin, pěstební opatření stávajících dřevin, nové výsadby 
3. Rekultivace rybníčku a výstavba mola 

Předmětem této žádosti do IPRM je pouze 1.část. 
2.část je předmětem žádosti do 27.výzvy OP Životní prostředí. 
3.část se bude realizovat až poté, co bude nalezen vhodný dotační titul. 
 
 

Multikulturní centrum Varšava  

Nosnou myšlenkou projektového záměru je rekonstrukce objektu (dnes již 
nefungujícího) kina Varšava na multifunkční městský sál. Kromě divadelních 
představení se zde počítá se sociálním programem pro postižené a též s pořádáním 
dalších kulturních akcí, jako jsou koncerty, přednášky, sympozia, významnou částí bude 
také rezidenční činnost mimolibereckých divadelních či hudebních souborů. Tento typ 
zařízení v současné době v Liberci chybí. Rekonstrukce objektu bývalého kina je 
efektivním řešením situace, kdy je jeho výhodnost značně umocněna zejména polohou 
v samotném centru města. 

K naplňování komplexního provozu multifunkčního sálu bude přispívat dvoupatrová 
kavárna či klub, propojující sál s ulicí, v prostorách dnešního foyer a baru v patře, 
fungující zejména v průběhu konání kulturních a sociálních akcí. V prostorách bývalého 
autosalónu zůstane zachován restaurační provoz. Celý objekt včetně doplňkových 
provozů bude řešen bezbariérově.  

Celkový zásah do objektu bude citlivý, bude plně respektovat jeho výraz. Důraz bude 
kladen na obnovení původního vnějšího vzhledu a navrácení chybějících dobových 

prvků, přičemž budou interiéry i fasády vhodně doplněny i současnými výrazovými 
prostředky. 



Součástí projektu multikulturního centra je revitalizace blízké parkové plochy, která je 
v dnešním stavu velmi složitě přístupná a je v zanedbaném stavu. Tato plocha bude po 
své revitalizaci sloužit jako klidová a odpočinková oáza v centru města a při vhodných 
sezónních typech pořadů bude využívána i v přímé návaznosti na vlastní multikulturní 
centrum. 
 
 

Sokolovna Vesec – rekonstrukce  
 

Cílem projektu je celková rekonstrukce budovy sokolovny, která se nachází na sídlišti 
Vesec v ulici Česká. Součástí budovy jsou tělocvična, kanceláře a přístavky WC, 
restaurace a komerčního prostoru. Za budovou je zahrada se vzrostlými stromy. Budova 
je ve stavu, který vyžaduje celkovou rekonstrukci.  
Součástí rekonstrukce je zateplení objektu, rekonstrukce systému vytápění, zateplení a 
opláštění přízemního přístavku, demolice a nová výstavba WC pro restauraci, 
zastřešení terasy. Dále je součástí projektu kompletní výměna podlahy v tělocvičně, 
výměna střešní krytiny a nové oplocení. V zahradě bude proveden prořez a kácení 
stávajících dřevin a výsadba nových, budou instalovány nové hrací prvky pro děti a 
v koutě postaven zahradní domek. Před vstupem do sokolovny bude vytvořen chodník 
ze zámkové dlažby. 
 
 

Rekonstrukce skate-parku u školy Barví řská 
 

Projekt je zaměřen na zvýšení efektivnosti využití sportovního a kulturního potenciálu 
regionu, a to formou rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity - zmodernizováním 
současného skate-parku.  
Skate-park bude přístupný veřejnosti a určený pro provozování skateboardingu, bmx a 
mtb freestyle a koloběžky  na parcele 1679/1 v ulici Barvířská v centru Liberce. Jedná se 
o plochu převážně zpevněnou asfaltovým povrchem o rozloze ca. 2500 m2 vybavenou 
příslušným zařízením.  
Realizací projektu budou pozitivně dotčeny cílové skupiny, kterými jsou především 
mládež a zájmové skupiny Liberce, ale v menší míře i širší veřejnost. Těmto skupinám 
bude vytvořen nový prostor pro provozování volnočasových aktivit, čímž dojde ke 
zatraktivnění nabídky obdobných služeb v Liberci. 
 
 
Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlickéh o a Sokolovská  

 
Situace 
SKST vybudoval a zkolaudoval „Krajské středisko mládeže“ (KSM) stolního tenisu, resp 
jeho 1. etapu (popis v kap. 8.1). 
  
Záměr projektu 
Změnit a rozšířit dosud nerealizovanou 2. etapu výstavby a vybudovat zde zázemí pro 
další sport - gymnastický, step a team aerobik, sportovní centrum mládeže v tomto 
sportu a také prostory pro cvičení veřejnosti. Jako garant tohoto záměru by k projektu 
přistoupilo občanské sdružení SAL. 
 
Technický obsah projektu 
Realizace 2 ks ploch s parametry pro závodní aerobik, gymnastický a aerobní sál, 
drobné úpravy stávajících sportovních prostor. Pro stolní tenis i aerobik společné menší  



wellness centrum pro rehabilitaci, recepci a prostor pro rodiče čekající na děti, rozšíření 
posilovny a společné zázemí (opět pro obě sportovní organizace). Zároveň by došlo 
k realizaci částečného zateplení a výměny nevyhovujících oken objektu. Zázemí pro 
školu by zůstalo zachováno, naopak by došlo k jeho vylepšení. 
 
 

Modernizace trampolínové haly  
 

Předmětem projektu je modernizace sportovní haly v areálu libereckého vlakového 
nádraží, využívané sportovním oddílem TJ Lokomotiva Liberec – skoky na trampolíně a 
širokou libereckou veřejností. Stávající členění prostoru je zcela nevyhovující, stejně 
jako zázemí pro návštěvníky i provozní prostory, zcela chybí možnost důstojně usadit 
diváky (při konání závodů, ale např. i učitele doprovázející školní kolektivy nebo rodiče 
cvičících dětí). Realizací projektu dojde ke zlepšení teplotních podmínek na sportovišti, 
vznikne dostatečné a moderní zázemí pro sportovce (opravené a rozšířené šatny a 
sociální zařízení, nový vstupní prostor s možností posezení), trenéry a cvičitele (nově 
vybudovaná kancelář) a především k modernizaci a rozšíření sportovních ploch 
(stávající tělocvična bude doplněna o vyvýšenou platformu pro diváky nebo další 
pohybové aktivity, nově vznikne i samostatná malá tělocvična) i sportovního vybavení. 
 
 

Síť stezek pro volný čas obyvatel m ěsta v lokalit ě Císařský kámen  
 

Záměrem projektu  je výstavba a modernizace infrastruktury pro aktivní trávení volného 
času. V rámci projektu bude realizována síť citlivě navržených a umístěných, přírodě 
blízkých stezek pro jízdu na horském kole. Stávající cesty budou upraveny tak, aby 
mohly být využívány pro rekreaci i méně zkušenými cyklisty, dětmi chodci a běžci. Bude 
zřízen informační systém se zákresem vhodných cest a sítě realizovaných stezek. 
 
Význam těchto rekreačních cest je v tom, že uživatelům poskytují pestré zážitky v 
blízkosti přírody. Tyto cesty jsou navrhovány a stavěny k přírodě citlivým způsobem tak, 
aby způsobily co nejmenší poškození přírody. Jejich důležitou vlastností je také vliv na 
minimalizaci konfliktů a kolizí mezi uživateli. Jejich další nesporná výhoda je v potřebě 
minimální údržby. Cesty mohou vyhovět požadavkům různých skupin uživatelů - nejen 
cykloturistů, ale i terénních cyklistů a pěších návštěvníků. Koncepce budovaných stezek 
navazuje na hodnotnou tradici české aktivní rekreace v lesním prostředí. 
 
Cíle záměru : 

• vytvoření sítě stezek pro sport a volný čas v blízkosti obytných částí města 
Liberec 

• zlepšení nabídky pro sport a volný čas v Liberci 
• propojení stezek s Rekreačním a sportovním areálem Vesec (dějiště MS 2009 v 

klasickém lyžování) a tím jeho začlenění do okolních tras 
• rozvoj Liberce jako regionálního centra 
• vytvoření alternativy k živelnému rozvoji terénní cyklistiky v, pro tento účel, 

nevhodném území 
• umožnění oddělení rekreační jízdy a pěší turistiky v nově využívaném území 
 
 
 

 
 



ZŠ Sokolovská – rekonstrukce  
 

Projekt ZŠ Sokolovská zahrnuje tři aktivity, přičemž dvě se týkají sportovních aktivit 
žáků a jedna knihovny. Všechny tři aktivity významným způsobem přispívají ke 
zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro občany Liberce a jeho návštěvníky, 
přičemž jako samozřejmý efekt projektu z projektu vyplývá výrazný pozitivní dopad 
na výuku. 
 
Jedná se o rekonstrukci venkovního hřiště na nám. Míru, tělocvičny Ruprechtická a 
realizaci knihovny v budově tělocvičny v Ruprechtické ul.: 
Rekonstrukce budovy tělocvičny Ruprechtická 24 
Předmětem je celková rekonstrukce objektu tělocvičny, který je ve špatném stavu. 
Rekonstrukce obsahuje generální opravu střechy, asanaci vnitřních obvodových zdí 
a obkladů včetně zabezpečení radiátorů, broušení a úpravu podlah, rekonstrukci 
sociálního zázemí a výměnu vchodových dveří. 
Tělocvična slouží pro sportovní aktivity skupin místních obyvatel  a pro školní potřeby 
a zároveň pro kulturní setkávání seniorů a zájmových skupin obyvatel. 
Rekonstrukce a doplnění venkovního sportovního hřiště na nám. Míru 
Nové školní hřiště by mělo svou využitelností rozšiřovat to stávající. Současné hřiště 
je řešeno jako víceúčelové s využitím na basketbal (2 koše), volejbal, tenis, fotbal, 
vybíjenou, apod.  Hřiště má nevyhovující povrch a oplocení a není bezpečné.V rámci 
projektu by mělo dojít k rekonstrukci povrchu a oplocení hřiště, doplnění o konstrukci 
basketbalových košů a o atletickou dráhu. 
 
 

Volno časové plochy Liberec I.  
 

Projekt „Volnočasové plochy 1“ je investičním projektem, který řeší modernizaci 
zanedbaných ploch, určených pro aktivní trávení volného času – relaxaci zejména 
školních dětí a mládeže, a to u čtyř ZŠ v Liberci - U Soudu, Křižanská, Vrchlického a 
Na Výběžku, s cílem zajistit opětovnou funkčnost a kapacitu infrastruktury pro 
sportovní a volnočasové aktivity dětí, rovněž také pro jejich výuku.  
Předkládaný projekt je plně v souladu s cíli IPRM 2 Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci, a to Opatřením 2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas, 
Aktivitou 2.1.3 Investice do infrastruktury pro další volnočasové aktivity. 
Cílem projektu je pomocí modernizace a rekonstrukce zastaralého a dožitého 
zázemí pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže - dětské hry, výuka, 
sportovní vyžití a oddechové aktivity -  v dlouhodobě užívaných a bezpečných 
místech přirozeného sdružování žáků základních škol, vybudovat prostor pro 
minimalizaci sociálně patologických jevů a zvýšení kvality života ve městě. 
Plánovanými aktivitami v projektu jsou zejména realizace stavebních úprav 
v rozsahu modernizace a rekonstrukce celkem 4 jmenovaných ploch. 
Výstupem projektu budou upravená polyfunkční hřiště a školní zahrady s herními 
prvky. 
Projekt nezakládá veřejnou podporu a náklady na jeho realizaci činí 31,148 mil. Kč, 
přičemž celá výše nákladů jsou náklady způsobilé. 
 
 
 
 
 
 



Volno časové plochy Liberec II.  
 
Projekt „Volnočasové plochy II“ je investičním projektem. Řeší revitalizaci ploch, 
které jsou v současné době zanedbané, některé s herními prvky za hranicí životnosti 
atd. Projekt si klade za cíl zrevitalizovat tyto plochy do takového stavu, aby byly 
důstojným místem na „tváři“ města Liberce. Zcela jistě úpravou těchto míst vzniknou 
plochy pro aktivní trávení volného času napříč věkovým spektrem obyvatel města, 
ale i jeho návštěvníků. Pomineme-li významné celospolečenské dopady (prevence 
sociálně patologických jevů mládeže, sportovní vyžití, relaxační zóny), má projekt 
významný dopad v úpravě 23614 m2 ploch, které získají svůj nový účel nebo 
nabídnou aktivity pro občany v kultivované podobě. Jednotlivé plochy byly vytipovány 
po celém území města Liberce a zasahují průřezově všechny plochy, které 
k nějakým spontánním aktivitám již vedly. Úpravou uvedených ploch dojde 
k naplnění cílů v přímém souladu s výzvou  IPRM 2, a to atraktivní a kvalitní život 
v Liberci. 
 
Předkládaný projekt je plně v souladu s cíli IPRM 2 Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci, a to Opatřením 2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas, 
Aktivitou 2.1.3 Investice do infrastruktury pro další volnočasové aktivity. 
 
Cílem projektu je pomocí modernizace a rekonstrukce zastaralého a dožitého 
zázemí pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, rodičů, seniorů, prostě 
obyvatel města i jeho návštěvníků nabídnou místa určená především k aktivnímu 
odpočinku v příjemně upravených, bezpečných místech přirozeného sdružování 
občanů města.  
Plánovanými aktivitami v projektu jsou zejména realizace stavebních úprav 
v rozsahu modernizace a rekonstrukce celkem 5 jmenovaných ploch. 
Výstupem projektu budou upravené plochy, individuálně vhodné jako hřiště, dětské 
prvky, mobiliář, relaxační zóny adt. dle pohledu na přesné a konkrétní využití dané 
plochy v návaznosti na ÚP a záměr projektanta.  
Projekt nezakládá veřejnou podporu a náklady na jeho realizaci činí 29 919 384,-Kč, 
přičemž celá výše nákladů jsou náklady způsobilé. 
 
 

Volno časové plochy Liberec III.  
 

Projekt „Volnočasové plochy III“ je investičním projektem, který řeší revitalizaci 
zanedbaných parkových a herních ploch na území Liberce.  
Cílem projektu je obnova těchto ploch tak, aby mohly být plně a efektivně využívány 
k účelům, pro které byly vybudovány. Mají poskytnout smysluplné využití volného času 
dětí a mládeže, rodičů a seniorů a nabídnout místa určená především k aktivnímu 
odpočinku v  upravených, bezpečných místech přirozeného sdružování občanů města. 
Navrhované aktivity jsou revitalizovat zeleň a parkovou úpravu, pořídit mobiliář a 
případně instalovat nové herní prvky, ať už jako náhradu těm dosloužilým, nebo jako 
nové vybavení.  
Plochy budou sloužit občanům Liberce i jeho návštěvníkům pro aktivní trávení volného 
času. 
 
Jednotlivé plochy byly vytipovány po celém území města Liberce na základě posouzení 
jejich stavu a vyjádření samotných občanů. 



 
Předkládaný projekt je plně v souladu s cíli IPRM 2 Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci, a to Opatřením 2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas, 
Aktivitou 2.1.3 Investice do infrastruktury pro další volnočasové aktivity. 
Projekt nezakládá veřejnou podporu a náklady na jeho realizaci činí 26 035 070,- Kč, 
přičemž celá výše nákladů jsou náklady způsobilé. 
 
 

Multifunk ční koridor pro rekrea ční sporty – lokalita u letišt ě 
 

Projekt si klade za cíl vytvořit cyklistické, bruslařské (inline) a chodecké spojení mezi  
průmyslovou a nákupní zónou sever a severozápadní částí Liberce a Ostašovem. 
Současně se vytváří prostor pro sportovní aktivity Liberečanů, které vyžadují kvalitní 
zpevněné povrchy bez automobilového provozu.  
Projekt je koncipován tak, aby vytvořil nové a chybějící možnosti trávení volných chvil 
pro široké spektrum návštěvníků. Cílem je vytvořit multifukční koridor, který bude využit 
různými skupinami všech věkových a výkonnostních úrovní. Koridor bude zejména 
určen pro in-line, cyklisty, běžce, chodce a pěší v okolí letiště Liberec. 
Součástí koridoru bude oddělená dráha pro rychle se pohybující návštěvníky (in-line, 
cyklisté) a pomalu se pohybující návštěvníky (pěší, běžci). 
Koridor bude doplněn jednoduchými odpočinkovými místy (rozšíření dráhy, lavičky) 
prostorem pro organizované sportovní akce (cílová rovinky). Lokálně bude dle potřeby 
vybudováno oplocení a doplněna zeleň. 
Vhodným napojením dráhy na síť místních komunikací vzniknou nové možnosti pro 
cyklodopravu a průchodnost územím. 
Koridor vhodně doplní možnosti sportu a rekreace v rekreačním a sportovním areálu 
Vesec, Sportovním areálu Ještěd, Bazénu Liberec a rekreačního centra Babylon. Bude 
vhodně doplněn a posílen potenciál pro outdoorové aktivity, jejichž popularita výrazně 
stoupá.  
 
Základní požadavky na terény pro inline bruslení: 

• povrch s jemnozrnným asfaltem, s nesmekavým povrchem  
• okraje asfaltu bez obrubníků - bezpečnostní požadavek, aby bylo možné vyjet do 

trávy 
• minimální šíře 3 metry 
• zatáčky ve vodorovném terénu s poloměrem  5 - 6 metrů (lze realizovat i ostřejší, 

ale je potřeba větší šíře trati cca 4 m v zatáčce) 
• klesání max 6%  
• zatáčky v klesání poloměr cca 15 m 
• pro případné sportovní/závodní využití je vhodné připravit "cílovou rovinku" s 

rozšířením na 6 metrů v délce cca 100 - 200 metrů 
• lavičky a odpočívky by měly být od dráhy vzdáleny tak, aby se na nich dalo sedět 

s nataženýma nohama a při tom se nezasahovalo do dráhy 
 
 
 



Regenerace plochy lesoparku v ul. Hlávkova v Liberc i 
 
Cílem regenerace plochy lesoparku je vytvoření oddechového víceúčelového prostoru, 
sloužícího obyvatelům přilehlého sídliště a rodinných domů. Bude zde zajištěna 
průchodnost územím a vytvořeny nové prostory a prvky pro relaxaci obyvatel všech 
věkových skupin. 
Projekt bude s ohledem na charakter svých nákladů kombinovaně předložen se žádostí 
o podporu do programů, a to ROP NUTS II SV a OPŽP, aktuálních Výzev IPRM 2 a 
Výzvy č.27 pro Prioritní osa 6 OPŽP.  
Tento záměr tedy řeší pouze uznatelné náklady pro ROP NUTS II SV - Výzvu IPRM. 
Plánované aktivity realizační fáze projektu jsou zastoupeny především: 
- realizací menších stavebních úprav - zpevněné plochy a komunikace, 
- instalací navrženého mobiliáře, herních prvků atd. 
to vše v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, v plánovaném rozsahu 
revitalizace v celkem čtyřech níže uvedených částech předmětného území.  
 
Celý prostor je z hlediska funkčnosti a sadových úprav rozdělen do čtyř ploch (etap), jež 
jsou rovněž plánovanými výstupy projektu:  

1. Prostor kolem Strážního kamene - bude provedena parková úprava s prvky 
vybavenosti - víceúčelové antukové hřiště, stolní tenis - venkovní, dětské hřiště 
s lanovou sítí, prvky venkovního fitness, kruhové ohniště, lavičky, odpadkové 
koše 

2. Louka u Hlávkovy ulice - JV část prostoru bude v budoucnu pronajata 
občanskému sdružení pro vybudování rodinného areálu, při ulici F.L.Věka u 
prostoru s psími agilitami, které zde budou zachovány, budou vytvořena podélná 
parkovací stání s živičným povrchem. V území budou umístěny pouze dvě lavičky 
podél cesty u psích agilit. Území bude sloužit více jako část průchozí než 
pobytová 

3. Ruprechtický lesík - cesty v současném charakteru lesních cest budou 
nezpevněny, pouze prostor podél nich bude upraven, bude provedeno otevření 
prostoru kolem rybníka a prosvětlení koryta potoka, vznikne zde prostor 
k odpočinku a posezení - v okolí rybníka budou umístěny 3 lavičky s výhledem na 
vodní plochu.  

4. Prostor za hřbitovem - Část tohoto prostoru je určena jako rozvojová plocha 
současného hřbitova. 

Projekt nezakládá veřejnou podporu a náklady na jeho realizaci činí 18 338 721,32 Kč, 
přičemž celá výše nákladů jsou náklady způsobilé. 
 
 
 

Regenerace dvou parkových ploch U Domoviny a Regene race parku 
Budyšínská  

 
Projekt v sobě sdružuje revitalizaci dvou parkových ploch, a to prostoru dvou 
charakterově odlišných území předělených ulicí Pod Sadem míru a parku Budyšínská 
v ulici Ruprechtická. Liberec nemá typickou strukturu veřejných zelených ploch, která by 
dohromady tvořila jednotný a kompaktní systém zeleně jako je tomu u jiných měst 
podobné velikosti. Ve městě se v současnosti nenachází typický funkční městský park, 
který by tvořil cílové místo krátkodobé rekreace obyvatel. Zelené, veřejně přístupné 
plochy Liberce mají charakter menších parkově upravených objektů, které jsou 
příjemnými, ale spíše průchozími místy. 
Právě tyto skutečnosti vedly k myšlence a k formulaci zadání pro návrhy úprav 



 
1. dvou dílčích lokalit s odlišným charakterem a využíváním, předělených ulicí Pod 
Sadem míru na Perštýně 
2. bývalého hřbitova jen kousek od centra města – v současnosti zchátralého a 
„vybydleného“ parku.  
Cílem projektu je využít skrytého potenciálu obou území a přeměnit tyto plochy na 
příjemný rekreační a relaxační prostor v těchto dvou částech Liberce - Perštýně a Staré 
Město pro širokou veřejnost, obyvatele všech věkových skupin. 
Projekt bude s ohledem na charakter svých nákladů kombinovaně předložen se žádostí 
o podporu do dvou evropských dotačních programů, a to ROP NUTS II SV a OPŽP, 
aktuálních Výzev IPRM 2 a Výzvy č.27 pro Prioritní osa 6 OPŽP.  
Tento záměr tedy řeší pouze uznatelné náklady pro ROP NUTS II SV - Výzvu IPRM. 
Plánované aktivity realizační fáze projektu jsou zastoupeny především: 
- realizací stavebních úprav - zpevněné plochy a komunikace, rekultivace a terénní 
úpravy 
- instalací navrženého mobiliáře, herních prvků, objekty VO, vybavení hřišť 
- dále přípojka vody pro závlahu a pítka 
to vše v souladu se zpracovanými projektovými dokumentacemi, v plánovaném rozsahu 
regenerace předmětných území.  
Projekt nezakládá veřejnou podporu a náklady na jeho realizaci činí 34 141 924,80 Kč, 
přičemž celá výše nákladů jsou náklady způsobilé. 
 
 

Rekonstrukce multifunk čního sportovního objektu TJ Lokomotiva 
Liberec  

 
Smyslem projektu jsou stavební úpravy na objektu TJ Lokomotiva Liberec a venkovní 
stavební úpravy v areálu sokolovny TJ Lokomotiva, spočívající v úpravě zpevněných a 
nezpevněných ploch přiléhajících k objektu, jakož i rekonstrukci vnějšího kamenného 
schodiště.  
Na objektu jsou plánovány stavební úpravy charakteru oprav a rekonstrukce na fasádě 
objektu, výměně stávajících výplní stavebních otvorů, obnově střešní krytiny.  Ve 
vnitřních prostorách objektu jsou plánovány vnitřní stavební úpravy investičního 
charakteru spočívající v úpravě zábradlí balónu velké tělocvičny, instalaci 
vzduchotechnických jednotek pro jednotlivé tělocvičny. Úpravy vnitřního vstupního 
schodiště a rekonstrukce zajišťující odstranění vlhkosti z podlah a stěn nové tělocvičny. 
Realizací navržených stavebních úprav dojde k zhodnocení vlastního objektu z hlediska 
stavebního stavu i kulturně historické hodnoty objektu.  
 


