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NÁZEV PROJEKTU 
Zastřešené zázemí pro konání společenských akcí, Udánky (Parčík na návsi) 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 
Účelem je vytvořit prostor pro setkávání občanů Udánek a možnost pořádání kulturních akcí. 
Travnatá plocha z jedné strany lemovaná vzrostlými smrky, z druhé strany okrasnými stromy, 
ohraničená chodníkem. 
Společenské akce pořádané venku jsou výrazně závislé na počasí. Například rozsvěcování 
vánočního stromu, velikonoční pletení pomlázek a zdobení vajíček bylo pořádáno v těchto 
prostorách a přístřešky vždy zapůjčili dobrovolníci z řad občanů. 
Vybudování zastřešené pergoly o rozměrech cca 6x9 metru by poskytlo zázemí pro pořádání těchto 
akcí a v případě vybavení několika lavičkami a stoly i příjemné prostředí pro posezení mimo tyto 
akce. 
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 zastřešené pergoly o rozměrech cca 6x9 m, která by byla umístěna v parčíku na 
návsi v místní části Udánky. Dle nákresu v mapě (přiložený obr.) se jedná o vrchní část návsi, 
konkrétně o část parcel parc. č. 3133 a 3136 v k. ú. Moravská Třebová. Vlastníkem těchto dvou 
parcel je město Moravská Třebová. 
Sousední parcely jsou ve vlastnictví města Moravská Třebová a Daniely Opletalové (parcela 
parc. č. 3117 v k. ú. Moravská Třebová). 
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| 
Vybudování zastřešeného zázemí v parčíku na návsi v místní části Udánky může být provedena 
pouze na pozemcích města Moravská Třebová v částce do 100 000 Kč. = splněno. 
Upřesnit přesný typ a rozměr zastřešení, navrhovaná pergola o rozměrech cca 6x9 m překračuje 
vyčleněné finanční prostředky. 
Dokončení plánováno v roce 2020. 
KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou 
realizací projektu 
Cena dle vyhledání na internetu byla u přístřešků 6 x 6 m v hodnotě kolem cca 80.000 Kč. Dá se 
předpokládat, že cena přístřešku 6 x 9 m bude vyšší.  

STANOVISKO ORM 
Při vybudování pergoly o velikosti 6 x 6 m (lze pořídit do částky 100.000 Kč) se musí počítat 
s umístěním na betonové patky nebo jiné zpevnění terénu. Otázka je, jakým způsobem bude 
upravena plocha, aby v případě dešťů nebylo u pergoly bláto. V místě osazení (dle nákresu) je 
vybudovaný chodník, pergola by se musela přizpůsobit prostoru. 
Validační protokol projektu zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. 
Stanovisko ORM zpracoval: Ludmila Dopitová 



 


