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VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

Revitalizace přírodního amfiteátru Křížový vrch - ohniště 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 

Křížový vrch Moravská Třebová, Parcelní číslo: 2081/1 – prostor pod skalou v místě současného 

posezení a spontánního ohniště 

Nový stav: odstranění havarijního stavu, zlepšení prostředí, zpřístupnění a zatraktivnění prostoru 

pro veřejnost, úprava pro plnohodnotnější využití prostoru. 

Původní stav: posezení v dezolátním stavu, nezpevněné plochy pro posezení a pohyb lidí. Ohniště 

bez přesného ohraničení, pohyblivé, nevkusné. Prostor je zanedbaný a bez koncepce. Není to dobrá 

vizitka pro celý prostor Křížového vrchu, který je již opraven a udržován s koncepcí pietní a 

rekreační funkcí.  

 

 

ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení… 

Projekt je zpracován formou textu. 

SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem 

Neposuzuje se. 

VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a 

pozemkům 

Přírodní amfiteátr se nachází na  parc. č.   2081/1 v k. ú. Moravská Třebová. Tato parcela je ve 

vlastnictví města Moravská Třebová. 

Sousední pozemky jsou ve vlastnictví města Moravská Třebová a soukromých vlastníků. 

Revitalizace amfiteátru musí být dle Pravidel participativního rozpočtu 2021 provedena pouze na 

majetku ve vlastnictví města Moravská Třebová = splněno! 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních 

termíny 

 podklady, příprava veřejné zakázky a výběr zhotovitele – 2 měsíce, 

 realizace od podpisu smlouvy – 2 měsíce. 

Celkem cca 4 měsíce  

OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| 

Dokončení plánováno nejpozději v první polovině roku 2021. 

KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací 

projektu 

Materiál / Cena v Kč 

                                                                                                  

 Lavičky 5x – výměna stávajících dřevěných na kamenné zídce / 25 000 Kč 

 Lavičky nové, volně stojící 2x / 15 000 Kč 

 Odpadkový koš 2x / 10 000 Kč 

 Stojan na kola / 5 000 Kč          

 Zeleň (okrasné trvalky, traviny, nízké keře) / 5 000 Kč 
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 Ohniště – celkový průmět cca 1,5m, obruba plochá cca 30cm a zpevněná jáma, materiál 

stejný styl jako na podezdívce laviček (kamenivo zasazené do betonu) / 10 000 Kč 

 Plocha pod lavičkami – opět stejné zpracování jako zídka a ohniště / 20 000 Kč 

 Stojan kolo – stačí jen černý sloupek s oky na úvaz kola zámkem, nic robustního / 5 000 Kč 

 Uložení dřeva a prutů na opékání (aby se neustále neořezávaly dřeviny v okolí) / 5 000 Kč          

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Celkem: 100 000 Kč   

Předpokládané cenové náklady pro revitalizaci amfiteátru na Křížovém vrchu musí být dle Pravidel 

participativního rozpočtu 2021 navržené v ceně mezi 0-400 000 Kč = splněno! 

STANOVISKO OISM  

Projekt je z pohledu: 

- vlastnické vztahy -  vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2021, protože se 

jedná o investici do majetku města Moravská Třebová 

- posouzení nákladů - vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2021 

- provozní náklady – odhad 5.000 Kč ročně 
 

Navržený projekt postupuje do hlasování. 

Validační protokol projektu zpracoval: Bc. Pavlína Horáčková, DiS. 

Stanovisko OISM zpracoval: Bc. Pavlína Horáčková, DiS a Eva Štěpařová  

 


