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VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

Psí hřiště - park 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 

Záměrem projektu je zlepšit život psů ve městě.  

Původní stav: v celém městě není výběh určený pro pejskaře. Lokalita sídliště Západní byla vybrána 

s ohledem na velký počet obyvatel na malém prostoru a hodně psů. 

Nový stav: psi budou mít určený prostor pro pohyb po venku a nebudou nikoho ohrožovat. 

 

 

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 

Psí hřiště se nachází na parc. č. 2711/1  v k. ú. Moravská Třebová. Tato parcela je ve vlastnictví 

města Moravská Třebová. 

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

musí být dle Pravidel participativního rozpočtu 2021 provedeno 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 

Bude vybodováno oplocení se vstupní brankou, odpadkový koš, lavička a různé prvky pro psy. 

Oplocení 100 m = 99.370 bez DPH  

Každý ostatní prvek cca 10 - 15 tis. 

Předpokládané cenové náklady pro vznik psího hřiště 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 – návrh vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2021 
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- provozní náklady – žadatel odhaduje 3.000 Kč ročně, z pohledu OISM 5.000 ročně 

 

Navržený projekt postupuje do hlasování. 

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

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

 


