
Participativní rozpočet 
 

Formulář zadání projektu 
 

1. Název  Revitalizace přírodního amfiteátru Křížový vrch - ohniště 

2. Umístění  Křížový vrch Moravská Třebová, Parcelní číslo: 2081/1 – prostor 
pod skalou v místě současného posezení a spontánního ohniště 

3. Účel a přínosy  
Odstranění havarijního stavu, zlepšení prostředí, zpřístupnění a 
zatraktivnění prostoru pro veřejnost, úprava pro plnohodnotnější 
využití prostoru. 

4. Zdůvodnění nezbytnosti nebo 
účelnosti realizace  

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.  
 
Nový stav: 
Vzhledná úprava, zvýšení funkčnosti a bezpečnosti, díky 
zpevněným plochám pro sezení i čistší vzhled a údržba – jak 
místa, tak návštěvníků (bez bahna ). Prostor bude 
reprezentativní, hodný místa (celá lokalita Křížového vrchu) a 
především podtrhne úpravu památníku Plačící Anny a vyhlídky,  
nebude mu dělat ostudu. 

5. Předpokládané termíny 
Datum 
zahájení 

podzim 2021 
Datum 
ukončení 

jaro 2022 

6. Předpokládané celkové náklady  

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 
 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   
                                                                  

7. Vyvolané provozní náklady 
 

Ročně 5 000 Kč 
Po dobu 
udržitelnosti 

5 000 Kč 

8. Kontaktní údaje předkladatele návrhu 
zadání 

jméno / firma Eliška Pánková 

adresa Cihlářova 10/9, Mor. Třebová 

 IČO telefon e- mail 

  603747068 
dolezelovaeliska@

gmail.com 



9. Návrh zadání zpracoval jméno a příjmení datum podpis 

 Eliška Pánková 30. 4. 2021  

Přílohy:  

Vizualizace prostoru I. 

 



 


