
Buřtoviště Olešná

Jméno a příjmení navrhovatele: Jaromír Křivan

Odůvodnění návrhu: 

Popis výchozího stavu: Malá využitelnost přilehlých prostor fotbalového hřiště na Olešné.

Důvody podání návrhu: Vybudování prostor pro setkávání občanů, např. posezení u ohně za 
zvuku kytar, country večery, ...

Specifikace místa:  Jedná se o pozemek města Blanska mezi místní komunikací a fotbalovým 
hřištěm. Přesná poloha bude stanovena projektovou dokumentací.

Fotodokumentace:   - fotografie stávajícího stavu

-  obrázek navrhovaného řešení

Popis navrhovaného řešení: 
(popis návrhu, cílové řešení, předpokládané náklady projektu, jakého množství obyvatel se 
týká, komu je určeno, způsoby realizace)

Popis návrhu: 

Tento projekt navrhuje zastřešení plochy cca 10 x 10 m, kde budou umístěny dva ks základního
kontejneru (2 buňky). Ty by byly sestavené do "L", a zastřešením tak vznikne prostor pro 
příjemné posezení. V blízkosti posezení je počítáno s veřejným ohništěm. Buňky budou 
připojené k elektrické síti a do budoucna by mohla být připojena i voda a kanalizace kvůli WC.

Vybavení:osvětlení vnitřních a venkovních prostor 

Cílové řešení: Vznik místa pro setkávání občanů Olešné.

Předpokládané náklady projektu:     

Projektová dokumentace inženýrských sítí a  umístění dvou buněk včetně zastřešení + 
geodet.zaměření cca 80.000,- s DPH

Terénní úpravy - v místě je mírný svah cca 25.000,- s DPH

Patky pod kontejnery (buňky) cca 10.000,- s DPH (nutno ověřit počet patek)

2 ks základního kontejneru, velikost asi 6 x2,5 m + doprava, složení a sestavení do "L"

cca 305.000,- s DPH

Zastřešení plochy cca 100 m2 cca 150.000,- s DPH (cena pouze za materiál, 
zastřešení provedeme sami, včetně záruky na dílo)

Elektrická přípojka cca 25.000,- s DPH (výkopové práce provedeme sami) 

Celkem  cca 595.000,- s DPH



Případné ušetřené finanční prostředky by mohly být využity na vybavení venkovního posezení.

Místo bude k využití pro všechny občany Olešné. Rádi bychom, aby se zde setkávali všechny
věkové kategorie.

Způsob realizace:

Při realizaci bych rád zapojil co nejvíce občanů Olešné, aby místo bylo výsledkem společné 
práce. Všichni si tak budou areálu víc vážit a budou ho zároveň i udržovat v pořádku. 

Rozsah těchto prací dořešíme před realizací s městem Blansko.



Navrhovatel  bere  na  vědomí,  že  výběrem  jeho  návrhu  v rámci  participativního  rozpočtu
„Společně  PRO  Blansko“  mu  nevzniká  nárok  na  uzavření  smlouvy  o  dílo  nebo  objednání
zpracování  projektové  dokumentace  pro  příslušná  povolení  a  pro  realizaci  stavby,  která  je
předmětem autorova návrhu, a ani jiný finanční nárok na licenční nebo jakoukoli jinou odměnu
spojenou s duševním vlastnictvím autora. 

Autor odevzdáním návrhu poskytuje městu bezúplatnou, výhradní a neomezenou licenci k užití
návrhu všemi způsoby s právem změny či jiného zpracování návrhu. Autor návrhu souhlasí, aby
jeho návrh byl  podkladem pro výběrové řízení  na projektanta,  kterého se může při  splnění
kvalifikačních předpokladů zúčastnit. Předložený návrh je inspirací bez nároku na ohodnocení. 

Navrhovatel bere na vědomí, že město Blansko v souvislosti s jeho návrhem zpracovává jeho
osobní údaje v rozsahu výše uvedeném, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení
Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679  o ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem realizace participativního rozpočtu, a to
po dobu 5 let od výběru vítězného návrhu, v případě, že bude navrhovatelův návrh vybrán, po
dobu 5 let  od ukončení  realizace vybraného projektu.  Město Blansko prohlašuje,  že osobní
údaje navrhovatele slouží výhradně pro komunikaci mezi městem a navrhovatelem a nebudou
poskytovány jiným subjektům. 

 

Datum:       10.9.2020

Podpis navrhovatele:…… 



Současný stav

Vizualizace návrhu


