
odpočinkové místo

„Přílepské vyhlídky“



Cíl: Lesopark/nové odpočinkové a rekreační místo v obci

 Specifické cíle:

 Zvyšování enviromentálních a společenských funkcí lesa

 Podpora činností využívajících společenský potenciál lesa

 Posílení rekreační funkce lesa

 Usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků 

lesa

 Projekt lesoparku bude zaměřen na:

 Výstavba stezek, výstavba schodiště a zábradlí na skále, výstavba 

odpočívadel, informačních tabulí, herních prvků (přírodovědná 

stezka) atd.



Průběh projektu

 Schválení financí z rozpočtu obce pro projektovou dokumentaci – již proběhlo, 
schválena částka 200.000,- Kč

 Geodetické zaměření pozemku – probíhá, očekáváme nabídku geodetů 

 Poptávkové řízení na projektovou dokumentaci

 Projektová dokumentace

 Žádost o dotaci: 

 Výzva SZIF Státní zemědělský intervenční fond, Program rozvoje venkova 
2014 – 2020, 8. 5. 2 Neproduktivní investice v lesích, dosah finančních 
prostředků z uvedeného fondu až 100%

 Odkaz web: 

 http://www.szif.cz/cs/prv2014-852?setCookie=true

 Ukázka schválených projektů

 http://www.szif.cz/cs/prv2014-852?setCookie=true

 Realizace projektu 2020

http://www.szif.cz/cs/prv2014-852?setCookie=true


Časový harmonogram

 2018 schválení financí v rozpočtu pro rok 2019

 jaro 2019

představení projektu vedení obce, zastupitelům ☺

geodetické zaměření a příprava poptávkového řízení

poptávkové řízení

 jaro/léto 2019 práce na projektové dokumentaci

 podzim 2019 schválení a podání žádosti o dotaci



Kde? Lokalita plánovaného odpočinkového místa se nachází na 

pozemku č. 153/1



Stávající stav fotodokumentace únor 2019



Stávající 

stav



Příklady

lesoparku



Ilustrační obrázek herních prvků Bítešsko



Lesopark 

Belveder 

Zbraslav



Pivečkův park 

ve Slavičíně



Poptávkové řízení - příprava

 Název zakázky

 Projektová dokumentace pro záměr vytvoření objektů skalních vyhlídek 
„Přílepské vyhlídky“ ve Velkých Přílepech.

 Předmět zakázky

 Předmětem této cenové nabídky je zpracování projektové dokumentace pro 
záměr vytvoření skalních vyhlídek v projekčních stupních dle uvedené 
specifikace na parcele 153/1 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep.

 Projektová dokumentace vypracuje záměr pro umístění skalních vyhlídek, 
přístupového schodiště včetně zábradlí, zábradlí kolem vyhlídek, mobiliáře 
(výstavba odpočívadel, přístřešků, informačních tabulí, značení stezek) a 
přírodních herních prvků pro dětí. 

 Projekt bude sloužit jako podklad pro získání dotačního titulu.

 Přesné zadání Poptávkového řízení viz. Příloha č. 1



Děkuji 

za pozornost Marie Válková


