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VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

Zastřešení posezení před sušickou hospůdkou 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 

Jedná se o dřevěnou konstrukci se zastřešením venkovního posezení na parcele 3791/1 před 

hospůdkou v Sušicích.  

Nový stav: zastřešení by mělo zajistit větší komfort posezení v letních měsících a případných 

dešťových srážkách. 

Původní stav: uvedené posezení je hojně navštěvované místo s posezením, ale v případě 

nepříznivého počasí není dostatek prostor, kam se schovat.   

 

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 pro zastřešení se nachází na  parc. č.   3791/1 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 posezení 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 

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

- realizace od podpisu smlouvy – 2 měsíce. 

- Celkem cca 4 měsíce 

OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| 

 

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

projektu 

Materiál                                                              

dřevěná konstrukce z KVH hranolů + rostlých hranolů včetně nátěru a instalace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Celkem cca 100 000 Kč                                                                

Předpokládané cenové náklady na výrobu dřevěné konstrukce v Sušicích 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 neuvádí, z pohledu OISM rozhodně budou – montáž, demontáž, 

uskladnění 

- z pohledu OISM nutné posouzení zvoleného typu zastřešení z praktického a zejména estetického 

hlediska.  

 

Navržený projekt postupuje do hlasování. 

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

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

 


