
Participativní rozpočet

Formulář zadání projektu

1. Název 
Pavilon na návsi v Udánkách

2. Umístění 
Náves – parčík v Udánkách

rozmezí parcel 3137 a 3135

3. Účel a přínosy 
Zlepšení  prostředí  pro  obyvatele  Udánek,  vytvoření  místa  pro
každodenní  setkávání  a  pořádání  kulturních  akcí,  které  nyní  v
Udánkách chybí

4. Zdůvodnění nezbytnosti nebo 
účelnosti realizace 

Původní stav:
Náves v Udánkách je celkově v nevhodném stavu, postupně se
ale  pracuje na krocích k její  úpravě.  Z hojné účasti  při  akcích,
které se zde pořádájí, se dá vyčíst, že lidé se o dění zajímají a
mají zájem se scházet. Nyní k tomu však nemají žádné vhodné
místo. Pavilon by jednoduchým způsobem přinesl život do středu
Udánek.
Nový stav:
Pavilon je navržen jako samostatně stojící multifunkční objekt. Je
umístěn  ve  středu  návsi  a  tvoří  tak  těžiště  celého  prostoru.
Neotáčí se k nikomu zády,  vítá  kolemjdoucí  svojí  otevřeností  k
posezení a popovídání si s přátely, sousedy. Jedná se o dřevěnou
konstrukci.  Jeho  variabilita  umožňuje  měnit  tvar  a  velikost
pavilonu. Slouží  nejen pro každodenní setkávání lidí,  ale i  jako
zázemí pro kulturní akce. Uzavřením křídel se z pavilonu stává
prostor  pro  divadlo,  kino,  koncert.  V  jakémkoli  nastavení  pak
může  sloužit  jako  venkovní  galerie  či  jako  přirozené  rozšíření
dětského hřiště. 

5. Předpokládané termíny
Datum 
zahájení

1.5.2020
Datum 
ukončení

1.9.2020

6. Předpokládané celkové náklady 

Materiál                                                         Cena v Kč
dřevěné trámy                                                  100 000 
překližka                                                            25 000 
kovové prvky                                                     25 000
výroba                                                              100 000
                                                
Celkem       250 000 tis.      
Odhad ceny vychází z původního návrhu. Návrh ale slouží jako
vize, ke které bychom se rádi přiblížili,  ne jako finální návrh pro
realizaci. Návrh je možné přizpůsobit finančním možnostem.

7. Vyvolané provozní náklady
Ročně 2000

Po dobu 
udržitelnosti

10000

8. Kontaktní údaje předkladatele návrhu 
zadání

jméno / firma Zuzana Krejčířová

adresa

Udánky 65, Moravská Třebová

IČO telefon e- mail



603879715
zuzanakrejcirova@

gmail.com

9. Návrh zadání zpracoval jméno a příjmení datum podpis

Zuzana Krejčířová 28.2.2020

Přílohy: 

Návrh pavilonu v Udánkách.pdf



Návrh pavilonu na návsi v Udánkách
28/02/2020

Ing. arch. Zuzana Krejčířová



umístění pavilonu



fotografie stavajícího stavu



pavilon

Pavilon je navržen jako samostatně stojící multifunkční 
objekt. Je umístěn ve středu návsi a tvoří tak těžiště 
celého prostoru. Neotáčí se k nikomu zády, vítá kolem-
jdoucí svojí otevřeností k posezení a popovídání si s 
přátely, sousedy. Jedná se o dřevěnou konstrukci ve 
tvaru šestiuhelníku. Jeho variabilita umožňuje měnit 
tvar a velikost pavilonu. 

Slouží nejen pro každodenní setkávání lidí, ale i jako 
zázemí pro kulturní akce. Uzavřením křídel se tak z pa-
vilonu stává prostor pro divadlo, kino, koncert. V jakém-
koli nastavení pak může sloužit jako venkovní galerie či 
jako přirozené rozšíření dětského hřiště. Křídlo pavilonu 
bude sloužit také jako plakátovací plocha.





pavilon připraven pro kulturní akce 



otevřený pavilon 



Za Udánky krásnější


