Radní odložili stavbu sportovní haly. Prozatím
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Na velkolepý projekt Centra halových sportů v Českých Budějovicích za 300 až 350 milionů korun se bude měsíce prášit. Bez rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedení města nebude v přípravě stavby pokračovat.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Žádné bourání sportovní haly na Dlouhé louce. Ani stavba nového Centra halových
sportů ve Čtyřech Dvorech. Českobudějovičtí radní včera oznámili, že projekt zastavují. Na jak dlouho? To nikdo nedokáže přesně odhadnout.
Ještě před rokem přitom vedení města s radostí oznamovalo, že jim od architektů dorazilo více než padesát návrhů na nové sportovní centrum. Celá akce však postupně čelila velké kritice. Ať už kvůli samotné architektonické soutěži, ceně, která o desítky milionů převyšovala původní plány, nebo některým parametrům samotné
stavby. Ta měla stát původně 277 milionů, ale cena vítězného projektu se pak odhadovala až na 350 milionů.
Radní se rozhodli přípravy zastavit i s ohledem na listopadové jednání zastupitelů, kde někteří záměr města opět
kritizovali. „Končíme s debatami na téma Centrum halových sportů a projekt definitivně odkládáme stranou,“
oznámil primátor Juraj Thoma (HOPB).
Pro radní bylo ukončení projektu jednou ze čtyř možných variant řešení, které pak zúžili na tři. Další možnosti
byly: postupovat podle původního znění, zbourat současnou sportovní halu a na jejím místě postavit centrum,
nebo halu ponechat a novou ve skromnější podobě vystavět v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech.
„Rozhodli jsme se, že se v přípravě nebude pokračovat nikde na území města. Rada města bude čekat na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ pokračoval Thoma.
Úřad zrušil jednací řízení a architektonickou soutěž, proti čemuž však město okamžitě podalo rozklad. Na další
vyjádření nyní čeká. Pravděpodobně by mělo na magistrát dorazit za několik měsíců. ÚOHS je dlouhodobě zavalený nejrůznějšími stížnostmi a dalšími případy.
Politicky by tak měla být otázka stavby uzavřená. Na jednání zastupitelů příští čtvrtek se však zřejmě ukáže, že
tomu tak ještě není.
„Naše rozhodnutí nezáviselo jen na stanovisku úřadu. Těch aspektů je více, například financování centra a budoucí využitelnost haly. Také jsme zohlednili, že může další roky fungovat současná hala,“ doplnil radní Tomáš
Bouzek (TOP 09). Právě on očekává příští týden debatu zastupitelů.
Pro sportovce v čele s volejbalisty Jihostroje se sen o moderních prostorách opět o něco vzdálil. „Mrzí mě komplikace, které se kolem dějí. Rozhodnutí radních rozumím, nicméně budu chtít s vedením města jednat, aby vytvořilo na ÚOHS tlak a ten pak rozhodl rychleji,“ reagoval Jan Diviš, prezident VK Jihostroj České Budějovice.
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