
ANKETA 

VÝSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU V LEDČI NAD SÁZAVOU 

 
Vážení obyvatelé města Ledeč nad Sázavou a místních částí Habreku, Obrvaně a Souboře,  

jelikož město dlouhodobě uvažuje o výstavbě bazénu v Ledči nad Sázavou a nyní začíná podnikat přípravné 

kroky k uskutečnění tohoto záměru do budoucna, tak bychom rádi znali váš názor na tuto plánovanou investici, 

protože výstavba, provoz i údržba je hrazena z obecního rozpočtu.  Počáteční investice je odhadována na cca 80 

– 100 mil. Kč a následný provoz (odhad 2 – 3 mil. Kč) bude také muset být dotován z rozpočtu města. Pokud by 

to bylo možné, bude se město samozřejmě snažit využít dostupných dotačních programů.    

Předmětem této ankety je tedy zjistit váš názor na tuto plánovanou investici a také názor, kde by měl být 

případně bazén umístěn a jak by měl být vybaven. 

V rámci platného územního plánu a volných pozemků, které jsou v majetku města, připadají v úvahu 2 možné 

varianty, kde by mohl být bazén vybudován. Každá tato varianta má však svoje klady a zápory, které jsou 

shrnuty v následující tabulce:  

Přístavba bazénu k současnému zimnímu 

stadionu 

 

Zcela nová stavba za bytovou zástavbou na starém 

sídlišti 

 
 

+ 
- kompletní areál a již vybudované 

inženýrské sítě + 
- dostatečný prostor pro případný 

rozvoj v budoucnu (např. venkovní 

bazén, sportovní a rekreační využití 

v rámci celku) 

- dostatečný prostor pro vybudování 

adekvátního parkoviště, které by 

mohlo částečně sloužit i pro obyvatele 

přilehlého sídliště 

- velká hustota obyvatel + dostupnost 

pro školky 

- 
- nedostačující prostor pro parkování 

- omezení prostoru a zvýšené náklady na 

výstavbu z důvodu rozšíření stávajícího 

výrobního areálu (protipožární opatření) 

- nemožnost rozšíření areálu do budoucna 

např. o bazén venkovní či další sportovní a 

rekreační využití  

 

- 
- vyšší náklady na vybudování 

infrastruktury cca o 10 – 15% 

 

 

Anketu můžete odevzdat do 31. prosince 2017 do schránky umístěné v průchodu Městského úřadu, infocentru 

nebo odeslat na email:podatelna@ledecns.cz.  

Prázdné anketní lístky je možné vyzvednout na infocentru v Ledči nad Sázavou, na podatelně Městského úřadu, 

v městské knihovně nebo stáhnout na webových stránkách města. 



ANKETNÍ LÍSTEK 

1. Kde bydlíte?  2. Kolik je vám let?  3. Jste: 

 v Ledči nad Sázavou 

 v Habreku 

 v Obrvani 

 v Souboři 

 jinde 

 do 25 

 25 – 60 

 nad 60 
 

Doplňte prosím počet členů vaší 
domácnosti:   

 Muž 

 Žena 

 

4. Souhlasíte s výstavbou krytého bazénu v Ledči nad Sázavou?  

 rozhodně ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 vůbec ne  

 

5. Jak často byste bazén pravděpodobně navštěvovali?  

 vůbec ne 

 1x týdně 

  1x měsíčně či méně 

 2x měsíčně 

 vícekrát týdně 

 

6. Jaké umístění bazénu preferujete? 

 umístění u současného zimního stadionu 

 za bytovou zástavbou na starém sídlišti 

 

7. Jakou vodu v bazénu preferujete? 

 sladkou (s chlorací) 

 slanou 

 

8. Co vše by měl dle Vašeho názoru krytý bazén obsahovat? 

 plavecký bazén-dráhy 

 rekreační bazén 

 divokou řeku 

 chrlič 

 vířivku 
  

 dětský bazén 

 tobogán 

 saunu 

 páru 

 bufet 

 jiné …………………………………………………. 
 

 

Následující otázka se netýká přímo výstavby bazénu, ale je pouze informativní. 

 

9. Co je z vašeho pohledu ještě palčivým problémem ve městě a jeho místních částech, a je 

třeba se tím zabývat? 

...................................................................................................................................……………….. 

...................................................................................................................................……………….. 

...................................................................................................................................………………..  

 

Děkujeme Vám za spolupráci a vyplnění ankety. 

 


