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Petice „Za nový gumový povrch ve vodňanské víceúčelové hale“ 
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
Petiční výbor zastupuje Rostislav Bakula, Batelovská 1207/7, 140 00  Praha 4 
 
 
Vážený pane starosto, 
my, níže podepsaní, Vás žádáme, abyste se zasadil o to, aby byl ve vodňanské víceúčelové hale (Výstavní 726) 
položen nový gumový povrch. 
 
Víceúčelová hala ve Vodňanech je prakticky jediným společenským centrem ve městě, které se využívá při 
sportovních i společenských akcích. Stávající hrací plocha už ale bohužel nevyhovuje požadavkům pro konání 
sportovních turnajů a utkání na soutěžní úrovni. Především futsalových zápasů Vodňanské ligy 
(www.vodnanskaliga.cz), florbalových zápasů FBC Sokol Vodňany, badmintonových zápasů Sokola Vodňany i 
tréninkových jednotek FK Vodňany. Přitom právě pod hlavičkou těchto oddílů a soutěží je organizováno více než 
500 sportovců všech věkových kategorií z Vodňan i okolí. 
 
Díky zapojení takového množství aktivně sportujících lidí je společenský přínos výše zmíněných oddílů a soutěží 
nezpochybnitelný, stejně jako jejich význačný podíl na budování pozitivního image města Vodňany. 
 
Poslední výraznější údržba stávajícího povrchu, který tvoří palubové desky, proběhla v roce 2008 (!). V rámci 
projektu Rozšíření sportoviště víceúčelové haly, na který byla městem Vodňany získána finanční podpora z II. 
výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad NUTS II. Palubové desky tehdy dostaly nový nátěr včetně 
nového „lajnování“, což znovu proběhlo cca v roce 2013, ale od té doby už neprošla hrací plocha žádnou 
údržbou. 
 
Proto nyní usilujeme prostřednictvím této petice o to, aby byl ve vodňanské víceúčelové hale (Výstavní 726) 
položen nový gumový povrch, provedeno zatemnění oken, vyměněno osvětlení a prodloužena hrací plocha. 
Podmínky pro sportovce, včetně nezanedbatelného počtu dospívajících, by se tím podstatně zlepšily a město 
Vodňany by zároveň s tím posílilo svůj kredit, protože víceúčelovou halu využívá také vysoký počet „přespolních“. 
 
Věříme, že naše požadavky budou důsledně projednány a brány v potaz. Předem děkujeme. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Rostislav Bakula    Michal Bílý   Ing. Vladimír Marek 
 
 
 
 
Petiční výbor: 
Rostislav Bakula, Batelovská 1207/7, 140 00  Praha 4 
Michal Bílý, Výstavní 890, 389 01  Vodňany 
Ing. Vladimír Marek, Stožická 318, 389 01  Vodňany 
 
 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: 
Rostislav Bakula, Batelovská 1207/7, 140 00  Praha 4 

http://www.vodnanskaliga.cz/

