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VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU  

NÁZEV PROJEKTU 
Lanová pyramida pro děti, Sušice (hřiště v Sušicích) 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 
V sousedství dětského hřiště navrhuji postavit lanovou pyramidu. Dojde k nenásilného rozšíření a 
oživení současného dětského hřiště o tento hrací prvek. Přirozenou činností dětí je šplhat do výšek. 
Zde mohou šplhat a ještě se u toho bavit. 
Jedná se o pyramidu 4 metry vysokou a 10-krát napínacím zámkem. 
Dopadovka stávající trávník o ploše pr. 6,5 metru. 
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 rozšíření dětského hřiště v místní části Sušice, konkrétně o prvek Lanová pyramida. Dětské 
hřiště se nachází na parcele parc. č. 3791/1 v k. ú. Moravská Třebová. Tato parcela je ve vlastnictví 
města Moravská Třebová. 
Sousední pozemky jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků. Doporučuji tyto přímé sousedy 
kontaktovat a zjistit zda s umístěním lanové pyramidy souhlasí a upřesnit přesné umístění lanové 
pyramidy. Vlastník sousedního domu by uvítal umístění lanové pyramidy až za borovice.  
PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních 
termíny 
 podklady, příprava veřejné zakázky a výběr zhotovitele – 1 měsíc 
 realizace od podpisu smlouvy – 2 měsíce 

Celkem cca 3 měsíce  
OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| 
Rozšíření dětského hřiště v místní části Sušice může být provedena pouze na pozemcích města 
Moravská Třebová v částce do 100 000 Kč. = splněno. 
Doporučuji kontaktovat přímé sousedy, zjistit zda s umístěním lanové pyramidy souhlasí a upřesnit 
umístění lanové pyramidy. 
Upřesnit výšku lanové pyramidy tak, aby navrhovaná lanová pyramida o výšce čtyři metry 
nepřekračovala vyčleněné finanční prostředky. 
Dokončení plánováno nejpozději v první polovině roku 2020. 
KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací 
projektu 
Cena lanové pyramidy pro děti, kterou lze dle normy umístit na travnatý povrch, která bude sloužit 
jako dopadovka je dle typu a provedení celkem v hodnotě do 100 000 Kč vč. montáže a přikotvení. 

STANOVISKO ORM 
Projekt je z pohledu finanční náročnosti vhodný pro zařazení do programu participativního 
rozpočtování v částce do 100.000 Kč. Upozorňujeme, že podle požadavků na bezpečnost uživatelů 
je doporučováno instalovat pod prvek cca 50 cm kačírku na celou dopadovou plochu nebo 
instalovat pryžovou dlažbu na dopadovou plochu. Instalace této ochrany, by stavbu prodražila. 
V rámci finančního limitu do 100.000 Kč lze realizovat: lanovou pyramidu bez dopadové plochy 
vč. montáže a přikotvení. 
Validační protokol projektu zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. 
Stanovisko ORM zpracoval: Ludmila Dopitová 
 


