
 

 

 
Městský úřad Nymburk    tisková mluvčí Mob.: 607 084 588        10. 12. 2015 v Nymburce______________________________________ 
Mgr. Olga Vendlová  olga.vendlova@meu-nbk.cz Tel.: 325 501 359 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Město převezme zimní stadion  

Zásadní a finální rozhodnutí k převzetí nymburského zimního stadionu do majetku města, 

udělali zastupitelé na svém posledním jednání (13. 4. 2022). Schválením tohoto kroku 

vyvrcholilo mnohaleté úsilí radnice o převzetí stadionu. Nelehké cestě předcházel odkup 

a scelení pozemků pod stadionem, studie připravená pro projektovou dokumentaci na 

rekonstrukci, dlouhá jednání o převodu do vlastnictví města či téměř 60 milionů korun, 

které město přispělo od roku 2004 na provoz, údržbu a opravy zimního stadionu. 

Současný majitel stadionu HC Nymburský Lev, z. s., souhlasí, za určitých podmínek dalšího 

fungování, s převodem zimního stadionu pod město. Předmětem všech jednání bylo 

především vyvážit požadavky klubu a zájem města. Podmínky převodu objektu projednalo 

a jednomyslně schválilo zastupitelstvo města. 

„Chtěl bych poděkovat zastupitelům za podpoření tohoto návrhu. Byli jsme první, kdo byl 

ochoten jednat o převzetí zimního stadionu do majetku města. Přestože bylo od počátku 

jasné, že to nebude snadná cesta, jsem rád že jsme se dostali do cíle a provoz na ledové 

ploše zůstane zachován,“ shrnul místostarosta Mgr. Bořek černý.  

Vedení města si uvědomuje důležitost stadionu pro obyvatele, děti, sportovce i kluby, což je 

patrné z dlouhodobého přispívání na provoz a údržbu. Dalším etapou tedy bude řešení 

špatného stavu stadionu, který by dříve či později mohl vést k uzavření sportovního objektu. 

Je již připravena studie jako podklad pro zadání projektové dokumentace na rekonstrukci. 

Projektovou dokumentaci však může objednat pouze vlastník objektu.  

 

Cesta města k převodu zimního stadionu do jeho vlastnictví: 

• březen 2019 – starosta deklaroval zájem města o odkup zimního stadionu 

• duben 2019 – odkoupení pozemků pod zimním stadionem  

• březen 2021 – zpracována studie – podklad pro PD, kterou město může zadat ke 

zpracování až bude majitelem objektu. Cena za zpracování PD je odhadována na 

cca 6 milionů korun 

• duben 2021 – směna pozemků města Nymburk a ČUS – město se stává jediným 

vlastníkem dotčených pozemků 

• podzim 2021 – jednání města s majitelem a provozovatelem zimního stadionu 

o konkrétních podmínkách převodu ZS do vlastnictví města a dalšího fungování provozu  

 

13. 4. 2022 v Nymburce 

 


