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VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

Úprava prostoru vyhlídky u Plačící Anny 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 

Křížový vrch u pomníku Plačící Anny, vyhlídka, prostor kolem ní. Estetická úprava, zvýšení 

atraktivity lokality pro návštěvu, kultivace prostředí 

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.  

 

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 

Pozemek s vyhlídkou u Plačící Anny 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. Úpravy 

prostoru vyhlídky u Plačící Anny musí být dle Pravidel participativního rozpočtu 2021 provedeny 

pouze na majetku ve vlastnictví města Moravská Třebová = splněno! 

 

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

termíny 

- Datum zahájení podzim 2021 

- Datum ukončení jaro 2022  

OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| 

Dokončení plánováno nejpozději na jaře roku 2021. 

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

projektu 
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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           

 Předpokládané cenové náklady pro úpravu prostoru vyhlídky u Plačící Anny 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  

 


