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VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU  

NÁZEV PROJEKTU 
Herní prvky dětského hřiště na návsi, Udánky (Parčík na návsi, číslo parcely: 3137) 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 
Herní, sportovní aktivity malých dětí pod dozorem rodičů. 
Společenský přesah – příležitost k setkávání se mladých rodin. 
Parčík na návsi, cca 1000m2, travnatá plocha, nekoncepčně vysazená vzrostlá zeleň, květinový 
záhon. Sporadicky využíváno k pořádání společenských akcí. 
Byla zpracována koncepce (předstudie) využití celého prostoru (příloha č. 2). Navrhuje vybudování 
zázemí pro pořádání společenských akcí (cca 2/3 plochy ve východní části) a dětského hřiště (1/3 
plochy v západní části). 
Tento projekt navrhuje několik herních prvků dětského hřiště do částky 100 tis. Kč v souladu s 
navrhovanou koncepcí. 
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 vybudování dětského hřiště na návsi v místní části Udánky a o osazení o herní prvky. Náves 
leží na parcele parc. č. 3137. Tato parcela je ve vlastnictví města Moravská Třebová. 
Sousední parcely jsou také ve vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
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| 
Vybudování dětského hřiště na návsi v místní části Udánky a osazení herními prvky může být 
provedeno pouze na pozemcích města Moravská Třebová v částce do 100 000 Kč. = splněno. 
Je doporučeno zvolit správné umístění dětského hřiště v místní části Udánky na pozemku města 
(např.: hasička, prostor u prodejny Gastro,…) a oplotit dětské hřiště kvůli bezpečnosti. 
Upřesnit přesné typy a počty herních prvků dětského hřiště v místní části Udánky tak, aby splnily 
ochranné zóny jednotlivých prvků a aby vše nepřekročilo vyčleněné finanční prostředky. 
Dokončení plánováno nejpozději v první polovině roku 2020. 
KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací 
projektu 
Cena jednotlivých prvků dle navrhovatele: 
Hrazda 3 – výrobce Playground System                                                                            9 400 Kč 
Pískoviště s krytem Sandy 14 (137x137x21cm) – výrobce Imprest                                   3 058 Kč 
Dřevěný piknikový stůl s pískovištěm – výrobce Plum                                                      3 490 Kč 
Houpačka vahadlová pro veřejný sektor – výrobce Playground System                        14 931 Kč 
Dětské hřiště Skye Two -  výrobce Plum                                                                         29 999 Kč 
Dětská houpačka Cedar SwingSet včetně houpaček – výrobce Big Backyard                 6 799 Kč 
Spolupráce se zahradním architektem                                                                              3 000 Kč 
Terenní úpravy, zemní práce (částečně svépomoci)                                                          4 000 Kč 
Beton. patky, kotvení (částečně svépomocí )                                                                     3 000 Kč 
+ montáž a přikotvení = celkem v hodnotě do 100 000 Kč. 



STANOVISKO ORM 
Celkové náklady dle předkladatele nepřesahují částku 100.000 Kč. Lze realizovat. Příjemná je 
nabídka občanů na výpomoc při budování. Částka je uvedena bez montáže a přikotvení. 
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