
Participativní rozpočet 
 
 

Formulář zadání projektu 
 

1. Název  Úprava prostoru vyhlídky u Plačící Anny 

2. Umístění  Křížový vrch u pomníku Plačící Anny, vyhlídka, prostor kolem ní 
(viz mapka) 

3. Účel a přínosy  
Estetická úprava, zvýšení atraktivity lokality pro návštěvu, 
kultivace prostředí 

4. Zdůvodnění nezbytnosti nebo 
účelnosti realizace  

Původní stav: 
Prostor je dobře založen, navrhované úpravy slouží ke zvýšení 
atraktivity místa. Není zde mobiliář pro možný odpočinek a 
rozjímání, není založená vhodná květinová výsadba. Především 
není zpevněná cesta – současná pouze udusaná hlína se hned 
rozmáčí nebo je příliš prašná v obdob sucha a k místu se nehodí. 
 
Nový stav: 
Zpevněná cesta – představa je, že od schodů na vyhlídku bude 
několik metrů pokračovat kamenitá cesta navazující na schody a 
dále, směrem k ohništi, přecházet v šotolinovou. Dvě lavičky 
zpříjemní místo pro návštěvu a odpočinek – jedna na vyhlídce 
umístěna ale tak, aby nebránila přístupu až k zábradlí, a druhá 
pod schody, aby byl výhled přímo na sochu. Informační cedule 
bude informovat nejen o legendě, ale hlavně o historii sochy 
samotné a sbírce občanů na její obnovu Cedule ale musí být 
umístěna tak, aby nepřekážela při fotografování a pohledu na 
sochu v jejím zorném okolí. A v neposlední řadě jasně se 
nabízející květinová výsadba – růže keříkové i popínavé a další 
vhodné květiny.  
 
Odpadkové koše do lokality nedávat – kolem košů vždy zákonitě 
vzniká nepořádek. Koše jsou v dostatečném množství navrženy u 
ohniště o pr metrů dále. 
 

5. Předpokládané termíny 
Datum 
zahájení 

podzim 2021 
Datum 
ukončení 

jaro 2022 

6. Předpokládané celkové náklady  

Materiál / Cena v Kč 
                                                                                        
Lavičky 2x / 15 000 Kč 
Vkusná infotabule / 15 000 Kč 
Zeleň / 15 000 Kč    
Cesta / 55 000 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, Moravská 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 I. 

 

 



 

 


