
 projekt postupuje do hlasování 

VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU  

 
NÁZEV PROJEKTU 
Veřejné ohniště a gril/pec na pizzu a chléb, Boršov (GPS 49.7442000N, 16.6322533E) 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 
Vznikne prostor na setkávání a aktivní trávení volného času pro místní mateřskou školu, neziskové 
organizace i veřejnost. Možnost vzájemného neformálního síťování občanů. Místní komunita získá 
vztah k prostředí, ve kterém žije, což povede k aktivizaci obyvatel i v jiných oblastech.  
+pro mateřskou školu (pečení pizzy, placek, ... bezpečný prostor pro opékání buřtíků)  
+pro veřejnost (workshopy pečení chleba, jak udělat dobrou pizzu, ...) / neformální setkání / 
individuální využití  
+pro organizace (využití grilu, pece i ohniště na společných setkáních a akcích pro veřejnost) 
*vyzděný gril nebo pec na pizzu a chléb, ohniště, 5x dřevěné rustikální lavice na sezení. 

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 
Jde o realizaci veřejného ohniště a grilu nebo pece na pizzu a chléb v místní části Boršov. Dle 
uvedených GPS souřadnic se jedná o parcelu parc. č. 507/1 v k. ú. Boršov u Moravské Třebové, 
která je ve vlastnictví města Moravská Třebová. 
Sousední pozemky jsou ve vlastnictví města Moravská Třebová a soukromého vlastníka, koryto 
vodního toku je ve vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, s. p. 
Doporučuji tyto přímé sousedy kontaktovat a zjistit zda s realizací souhlasí. 

PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních 
termíny 
 podklady a výběr zhotovitele – 1,5 měsíce 
 realizace od podpisu smlouvy – 1 měsíc 

Celkem cca 2,5 měsíce 

OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| 
Realizace veřejného ohniště a grilu nebo pece na pizzu a chléb v místní části Boršov může být 
provedena pouze na pozemcích Města Moravská Třebová v částce do 100 000 Kč. = splněno. 
Vazba na opravu kulturního domu. 
Uvedené náklady byly posouzeny na umístění varianty veřejného ohniště a grilu. 

KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací 
projektu 
Cena dle vyhledání na internetu: 
- jednoduchý betonový zahradní krb, dodávaný jako stavebnice v provedení bez povrchové úpravy 
(betonově šedá barva) s černě probarvenou dvoudílnou pracovní deskou, střechou a základovou 
deskou s betonovou střechou, bočním odkládacím stolkem v hodnotě cca do 20 000 Kč, 
- ohniště v hodnotě cca 5 000 Kč, 
- 5x rustikální dřevěná lavice v hodnotě cca 25 000 Kč, 
- zpevněné plochy + montáž a přikotvení v hodnotě cca 50 000 Kč. 
celkem v hodnotě 100 000 Kč. 



STANOVISKO ORM 
V projektu není uvedeno, jakým způsobem bude prostor zpevněn (šotolina, dlažba, beton, žulové 
kostky?) Pod zakoupenou pec či gril je nutné vystavět základní pult a komín k odkouření pece či 
grilu. Pokud se bude akce realizovat dodavatelsky, není zcela zřejmé, že se celá akce vejde do 
částky 100.000 Kč. Navíc jsou ve formuláři uvedené dřevěné špalky na sezení a v popisu jsou 
dřevěné rustikální lavičky, které začínají na částce 2.500 Kč. 
Validační protokol projektu zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. 
Stanovisko ORM zpracoval: Ludmila Dopitová 
 


