
 projekt nepostupuje do hlasování 

VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU  

NÁZEV PROJEKTU 
Stezka kolem Moravskotřebovské vodní nádrže 

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru 
Původní stav: „Slepé“ možnosti procházky – jedna možnost končí na hrázi nádrže, po opačném břehu 
lze odbočit ze stezky směrem k zahrádkářské oblasti č. 4. Chybí propojení obou břehů a to jak na 
hrázi, tak přes přítok Třebůvky od Boršova.  
Nový stav: Vybudování lávky přes hráz na severní straně nádrže a přes přítok Třebůvky na straně 
jižní; vytvoření jednostopé pěšiny kolem obvodu vodního díla (kde není), následně bude pěšina 
tvořena přirozeným vyšlapáváním při užívání. 

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 stezky kolem Moravskotřebovské vodní nádrže. Navržená stezka se nachází na 
parcelách parc. č. 2835/13, 2835/10, 2835/6, 2835/4, 2835/7, 2835/8, 2835/9, 2835/16 a 2835/3 v k. 
ú. Moravská Třebová a na parcelách parc. č. 758/2, 3820/1, 3400/2 a 3400/4 v k. ú. Boršov u 
Moravské Třebové. Tyto parcely jsou ve vlastnictví České republiky a z menší části i soukromých 
vlastníků, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Moravy, s. p. 
Vybudování stezky kolem Moravskotřebovské vodní nádrže musí být dle Pravidel participativního 
rozpočtu 2020 provedeno pouze na majetku ve vlastnictví města Moravská Třebová = není splněno! 

PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních 
termíny 
Neposuzuje se.  

OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| 
Omezení spočívá ve skutečnosti, že hráz i ostatní pozemky v majetku státu podléhají souhlasu od 
Povodí Moravy, s. p. Pokud by měla být položena lávka na hrázi přes výpusť, nelze předem říct, zda 
k tomu PM vůbec dá souhlas. Z těchto důvodů nesplňuje projekt zcela podmínky poskytnutí dotace. 

KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací 
projektu 
Předpokládané cenové náklady dle navrhovatelky: 
dřevo (mostek v jižní části) ………………………………………………………………….10 000 Kč 
kovový mřížovaný profil + zábradlí z kovových jeklů (mostek přes hráz) ……………20 000 Kč 
spojovací materiál …………………………………………………………………………….5 000 Kč 
štěrk …………………………………………………………………………………………….5 000 Kč 
práce ………………………………………………………………………………………….10 000 Kč 
= celkem v hodnotě …………………………………………………………………………50 000 Kč 
Předpokládané cenové náklady pro vybudování stezky kolem Moravskotřebovské vodní nádrže musí 
být dle Pravidel participativního rozpočtu 2020 navrženy v ceně mezi 0-500 000 Kč = splněno! 

  



 
STANOVISKO OISM 
Projekt je z pohledu: 

 vlastnických vztahů nevhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2020, protože se 
nejedná o investici do majetku města Moravská Třebová. Je s otazníkem, zda by vůbec Povodí 
Moravy, s. p. dalo souhlas s umístěním lávek jak z pohledu bezpečnosti uživatelů, tak 
z pohledu provozuschopnosti při případném zvýšeném průtoku. 

 kvalifikovaného posouzení nákladů vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2020, 
protože se jedná o investiční projekt v ceně mezi 0-500 000 Kč. 

Z uvedených důvodů navržený projekt nepostupuje do hlasování. 

Validační protokol projektu zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. 
Stanovisko OISM zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. a Ludmila Dopitová 
 

 


