
Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno 602 00 
tel. 515 903 115, fax. 515 903 110 
www.nadacepartnerstvi.cz 
 

 

 

 

 

 

Závěrečná zpráva o projektu 
Číslo projektu .............................  Pořadí zprávy    2 

Název projektu: „Suchdolská náměstí“ 

Název předkladatele: Městská část Praha - Suchdol 

Zpracoval: Jaroslav Lehoučka, člen Rady MČ Praha - Suchdol 

Zpracováno ke dni: 27.11.2008 

  



2 
 

Obsah 
Celkové zhodnocení projektu .................................................................................................................. 3 

Úspěchy dosažené v rámci projektu.................................................................................................... 3 

Očekávané úspěchy ......................................................................................................................... 3 

Překvapivé úspěchy ......................................................................................................................... 3 

Spolupráce s podnikatelskými subjekty .......................................................................................... 3 

Spolupráce s ostatními subjekty ...................................................................................................... 4 

Naplnění představ ............................................................................................................................... 4 

Městská část Praha – Suchdol ......................................................................................................... 4 

Obyvatelé MČ Praha – Suchdol (dopad na projekt) ........................................................................ 4 

Podnikatelé ...................................................................................................................................... 5 

Shrnutí efektivity zapojení veřejnosti .............................................................................................. 5 

Význam projektu pro MČ Praha - Suchdol .......................................................................................... 5 

Aktivity navazující na ukončený projekt .................................................................................................. 6 

Možnosti etapizace projektu ............................................................................................................... 6 

Předpokládaný harmonogram realizace ......................................................................................... 6 

Výběr první realizované etapy projektu .............................................................................................. 7 

Možnost realizace první etapy - příklad .......................................................................................... 7 

Zapojení veřejnosti do samotné realizace ........................................................................................... 8 

Vyúčtování (finanční zpráva) ................................................................................................................... 8 

Příjmy ................................................................................................................................................... 8 

Výdaje .................................................................................................................................................. 8 

Předpokládaný rozpočet projektu ....................................................................................................... 9 

Finanční zapojení MČ Praha – Suchdol............................................................................................ 9 

Předpokládané finanční zapojení místních partnerů ...................................................................... 9 

Shrnutí projektu ...................................................................................................................................... 9 

Význam pro MČ Praha – Suchdol ........................................................................................................ 9 

Veřejnost a projekt .............................................................................................................................. 9 

Architektonická studie ......................................................................................................................... 9 

Přílohy ................................................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

 



3 
 

Celkové zhodnocení projektu 

Úspěchy dosažené v rámci projektu 
Úspěchy projektu, který má za cíl utvořit atraktivním Suchdolské náměstí, což má za cíl především 

posílení sounáležitosti místní komunity, se dá rozdělit na dvě hlavní kategorie: 

• očekávané úspěchy 

• překvapivé úspěchy 

Očekávané úspěchy 
Mezi očekávané úspěchy patří zejména samotný fakt, že se Suchdolským náměstím konečně bude 

něco dělat, že po létech stagnace dojde k rozvoji samotné plochy náměstí, která na rozdíl od budov 

nacházejících se po obvodu náměstí nedoznal změn. (Od roku 2000 bylo na Suchdolském náměstí 

vystavěno 7 obytných domů, které dotváří vnější ohraničení samotného náměstí.  V současné době 

zbývá dostavět 2 rohové obytné domy (již vzniká projektová dokumentace) a celý kruh budov kolem 

náměstí, který mu dává jeho nezaměnitelnou podobu, bude dotvořen.) 

Veřejné plánování rovněž přineslo potvrzení předpokladu, že je Suchdolské náměstí místními občany 

považováno za centrum Suchdola. Internetová anketa s otázkou „Které místo podle Vás funguje jako 

centrum Suchdola?“, kterou zodpovědělo 351 uživatelů webových stránek MČ Praha – Suchdol 

(www.praha-suchdol.cz) měla tyto výsledky: 

• Brandejsovo náměstí – 17% 

• Suchdolské náměstí – 77% 

• Výhledské náměstí – 7% 

Překvapivé úspěchy 
V rámci MČ Praha – Suchdol se veřejné plánování odehrálo (odehrává) poprvé. Velkým překvapením 

byl zájem ze strany občanů, kteří na tuto formu vzniku projektu nejsou zvyklí, se do tohoto procesu 

zapojit, jehož je důkazem: 

• 116 odevzdaných dotazníků 

• Účast na každém plánovacím setkání přesáhla 30 hostů 

• Ohlasy po informační kampani a po jednotlivých akcích (informace na úřadě MČ Praha – 

Suchdol, články v Informacích – zpravodaj MČ Praha – Suchdol, webové stránky MČ Praha – 

Suchdol, webové stránky společnosti ProstroPlus.EU, s.r.o.) 

• Maximální zájem veřejnosti o infostánek o projektu na Dětském dni a Suchdolském posvícení 

(cca. 120 zájemců, kteří se informovali a diskutovali s autorským týmem) 

Spolupráce s podnikatelskými subjekty 
MČ Praha – Suchdol a ing. arch. Petr Klápště (projektant architektonické studie) v průběhu celého 

plánovacího procesu komunikovali s podnikatelskými subjekty, které mají své provozovny na 

Suchdolském náměstí. Několik podnikatelů se zúčastnilo i veřejných plánovacích setkání. Zakončením 

celé této spolupráce jsou názory těchto podnikatelských subjektů na navrženou podobu náměstí (viz. 

příloha č. 2). 
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Podnikatelské subjekty spolupracující na projektu (viz příloha č. 2): 

• hotel Wienna-Galaxie – Jaroslav Holomek 

• restaurace St. Michael – provozovatel ing. arch. Petr Vaško 

• CykloAdam (cyklistický obchod) – provozovatel David Adam 

• Květiny a dárky Sisi – provozovatelka Simona Müllerová 

Spolupráce s ostatními subjekty 
Hlavními partnery spolupráce i aktivními diskutujícími v průběhu plánovacích setkání byli členové 

občanských sdružení Suchdol Sobě a Betlém, kteří poskytli autorskému týmu detailní znalosti života 

náměstí a potřeb pro jednotlivé akce, které se promítly do finálního návrhu především 

zakomponováním pódia, zachováním vánočního stromu či umístěním kamenů, které slouží jako 

alternativní posezení nebo podstavec pro každoroční betlém. 

Názory (viz příloha č. 2): 

• Suchdol sobě 

• jednotka SDH Praha – Suchdol 

Naplnění představ 

Městská část Praha – Suchdol 
MČ Praha – Suchdol jako žadatel o grant měla představu o Suchdolském náměstí především 

v dimenzích teoretických. Náměstí by podle městské části mělo splňovat následující zásadní 

podmínky: 

• vyřešení dopravy – zpomalení automobilové dopravy, zajištění bezpečné přístupnosti 

zastávek autobusu MHD, oddělení pěších a motoristů, bezpečnost i logičnost chodníků a 

stezek pro chodce i cyklisty 

• zajištění aktivního zapojení podnikatelských subjektů do života náměstí (zahradní posezení, 

malé obchody, přívětivá přízemí budov) 

• vytvoření prostoru vhodného pro pořádání kulturních a společenských akcí (nap. vytvoření 

podia) v souladu s nejvyšší mírou zachování zelené tváře náměstí, která pomáhá zadržování 

hluku i zplodin 

• možnosti posezení (lavičky apod.) 

• vybudování aktivního vodního prvku 

• nenavyšování stávajícího počtu parkovacích míst 

• zajištění pocitu bezpečí z hlediska kriminality 

Výsledná architektonická studie tyto zásadní podmínky splnila, nicméně konkrétní podoba byla 

ponechána na autorském týmu a občanech zapojených do veřejného plánovaní.  

Obyvatelé MČ Praha – Suchdol (dopad na projekt) 
Představy obyvatel vyjádřené na plánovacích setkáních byly postupně zapracovávány – promítly se ve 

výsledném funkčním rozdělení náměstí s dvěma polovinami rozdílného zaměření (klidová/rušná), 

v zachování prvků, ke kterým mají někteří lidé citový vztah (platan, kameny pro betlém, vánoční 

strom) a ve vytvoření různých typů sezení a použití labyrintu a bludiště pro možnou hru dětí, 

čekajících na rodiče, kteří navštívili obchod, poštu či úřad.  
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Dvě představy v sobě obsahovaly principiální rozpor a byly nejdiskutovanějším tématem druhého 

setkání – šlo o možnost využití náměstí pro širokou škálu akcí (širší a častější, než dnes) a zároveň 

zachování maximálního množství zelených ploch – z důvodů environmentálních (zachycování prachu, 

regulování vlhkosti ovzduší, snižování teplotních extrémů) i citové – obliba trávníku jako zeleného 

„koberce“ pro možný rekreační pobyt na prostranství. Výsledná studie je kompromisem, který zajistí 

pořádání společenských a kulturních akcí a zároveň v jižní polovině zachová zelenou tvář náměstí 

v souladu s názorem místní komunity. Zároveň environmentální úlohu přebírají stromy, jejichž počet 

se v návrhu oproti současnému stavu zvyšuje. 

Obyvatele dále rozděloval názor na počet parkovacích míst (jedna část chtěla snížit, další část zvýšit a 

ta nejradikálnější zrušit všechna parkovací místa). Studie počítá s malým snížením. 

Podnikatelé  
Řada podnikatelů byla v průběhu procesu až příjemně překvapena, jak dobře mohou úpravy 

naplňovat jejich potřeby (zlepšení přehlednosti náměstí změnou skladby zeleně a s tím spojený lepší 

kontakt mezi jednotlivými domy, zlepšení pohybu po náměstí a vytvoření prostoru pro zdržení se na 

náměstí a pro zahrádky restaurací). Viz přiložená vyjádření. 

Kompletní vyhodnocení zapracování jednotlivých požadavků do výsledného návrhu je uvedeno 

v textové zprávě studie na stranách 6-8. 

Shrnutí efektivity zapojení veřejnosti 

• veřejnost měla příležitost se kdykoli zúčastnit či připomínkovat jednotlivé kroky 

• veřejnost nejvíce spolupracovala při vyplňování dotazníků a při účasti na plánovacích 

setkáních (její role byla rozhodující) 

• ing. arch. Petr Klápště (tvůrce architektonické studie) byl přítomen oběma plánovacím 

setkáním a obdržel všechna vyjádření veřejnosti 

• výsledná architektonická studie prostoru Suchdolského náměstí je postavena na představách 

občanů, kteří se k problematice vyjádřili 

• MČ Praha – Suchdol byla příjemně překvapena aktivitou veřejnosti 

• na plánovacích setkáních bylo i přes velmi radikální změny a obtížné rozhodování ohledně 

vyvážení prostoru pro akce a zelených ploch nakonec po delší diskusi dosaženo konsensu 

• ochota veřejnosti spolupracovat a zúčastnit se v budoucnu plánovacích procesů je posílena 

(MČ Praha – Suchdol předpokládá, že po samotné, ať už jen částečné realizaci, dojde k  

posílení potenciálu budoucí spolupráce mezi MČ Praha – Suchdol a jejími obyvateli; 

jednoduše občané poznají, že veřejné plánování mělo skutečný dopad 

Význam projektu pro MČ Praha - Suchdol 
Pro MČ Praha – Suchdol je projekt „Suchdolská náměstí“, řešící prostor Suchdolského náměstí 

veřejným plánováním (zapojením prakticky každého, kdo projeví třeba jen minimální zájem), prvním 

svého druhu. MČ Praha – Suchdol považuje tento projekt jako jeden z nejdůležitějších v tomto 

období z několika důvodů: 

• Suchdolské náměstí je centrem MČ Praha – Suchdol, na jehož vzhledu a maximální funkčnosti 

mají zájem nejen všichni obyvatelé a působící podnikatelé, ale i návštěvníci městské části 

• Suchdolské náměstí postrádá celkovou vizi, která je nutností centra MČ Praha – Suchdol jako 

zahradního města pražské aglomerace 
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• Spoluúčast na investici projektu „Suchdolská náměstí“ bude pravděpodobně zásadní investicí 

MČ Praha – Suchdol v kalendářním roce 2009 

• v neposlední řadě naučení se veřejnému plánování a možnosti jeho uskutečnění i na 

ostatních projektech, které MČ Praha – Suchdol bude v budoucnu realizovat 

Aktivity navazující na ukončený projekt 
Pro MČ Praha – Suchdol nekončí plánovací proces odevzdáním této Závěrečné zprávy o projektu 

(resp. přihlášky do druhého kola). Z důvodu finanční náročnosti projektu (pravděpodobné 

nemožnosti realizace kompletní stavby v následujícím kalendářním roce) se MČ Praha - Suchdol 

společně se s ing. arch. Petrem Klápštěm rozhodla zapojit veřejnost v následujících fázích: 

• výběr první realizované etapy projektu 

• zapojení veřejnosti do samotné realizace 

Možnosti etapizace projektu 
Pro možnost realizace v několika fázích byl návrh projektovým týmem rozdělen do pěti na sobě 

funkčně víceméně nezávislých etap, které po své realizaci mohou koexistovat nezávisle: 

• střední část v severní polovině náměstí 

• střední část v jižní polovině náměstí 

• chodníky, parkování a jednosměrná komunikace v severní části náměstí 

• chodníky, parkování a jednosměrná komunikace v jižní části náměstí 

• průchod ulice Internacionální náměstím 

Etapy lze spojovat, není nutné rozdělit realizaci na pět kroků. Výběr počáteční etapy bude záležet 

jednak na preferenci občanů, jednak na zjištěních z dalších fází přípravy projektové dokumentace. 

Dále jsou součástí návrhu prvky, které lze realizovat nezávisle (podium, labyrint, výsadby stromů 

v jižní polovině, úprava stávající zeleně, zakoupení a umístění laviček a stojanů na kola atd.) a z nichž 

většina nepotřebuje územní rozhodnutí. Ty mohou být zapojeny do různých etap dle preferencí 

veřejnosti. 

Předpokládaný harmonogram realizace 
Harmonogram realizace bude záviset především na finančních prostředcích, které budou pro realizaci 

projektu k dispozici. První etapa (ať již bude zvolená jakákoliv etapa, realizace proběhne do 

15.10.2009). Hlavní součástí první etapy: 

• podrobné zaměření prostoru náměstí včetně základních dřevin 

• zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a získání územního rozhodnutí 

• upřesnění 1. etapy realizace (pro rok 2009/10) 

• zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace dle 

situace pro první etapu/pro celé náměstí. 

• samotná realizace určené etapy 
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Výběr první realizované etapy projektu 
MČ Praha – Suchdol společně s autorským týmem studie by chtěla otevřít veřejnou debatu nad 

tématem, která z možných etap realizace by měla být uskutečněna jako první či jaké prvky by měly a 

zároveň mohly být realizovány mimo základní navržené etapy. Způsob zapojení veřejnosti bude ještě 

upřesněn, mohl by vypadat například takto: 

• V první fázi bude využita internetová anketa, která se již v předcházejících fázích veřejného 

plánování projektu týkajícího se Suchdolského náměstí osvědčila, eventuálně dotazníkové 

šetření tak, aby objasnila realizátorům projektu výběry obyvatel z nabízených variant 

etapizace. 

• V následující fázi, po definitivním ujasnění finanční částky, která bude rozhodující nejen pro 

rozsah, ale i pro samotnou volbu úvodní etapy, resp. jednotlivých prvků, bude uskutečněno 

veřejné setkání o prioritách realizace, ze kterého vzejde pořadí poptávky obyvatel MČ Praha 

– Suchdol po jednotlivých etapách realizace, dle něhož se v následujících období bude 

postupovat. 

Možnost realizace první etapy - příklad 
Možností, která část bude zařazena do první etapy je zatím více (viz výše), nicméně MČ Praha – 

Suchdol při výběru pro první etapu dodrží tyto podmínky: 

• držet v rovnováze náklady na projektovou dokumentaci + technická opatření (kanalizace) a 

ihned využitelné prvky (stromy, podium, mobiliář) – tak, aby první etapa nabídla zjevné 

zvýšení kvality užívání prostoru 

• zapojit do rozhodování o první etapě občany 

Možnost 1 - v případě obdržení dotace 1 500 000 realizace za celkovou částku 2 100 000 Kč: 

Pevné části: 

• zaměření řešeného území + dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně získání 

(326 000 Kč) 

• dokumentace dalších stupňů (pouze na část náměstí) (390 000 Kč) 

• dešťová kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch (525 000 Kč)  

• terénní úpravy a demolice (175 000 Kč) 

Části k výběru pro veřejnost (do dosažení celkové výše nákladů 985 000Kč): 

• podium + demontovatelné zastřešení podia (61 200 Kč) 

• zahloubený labyrint (129 250 Kč) 

• osvětlení labyrintu (205 000 Kč) 

• 7 stromů středu náměstí v nezpevněných plochách (37 500 Kč) 

• výsadby trvalek a půdopokryvných rostlin (dle rozsahu až 607 000 Kč) 

• mobiliář (lavičky, stojany na kola, stožár apod.) 

Možnost 2 - v případě obdržení dotace 500 000 realizace za celkovou částku 1 100 000 Kč: 
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Pevné části: 

• zaměření řešeného území + dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně získání 

(326 000 Kč) 

• dokumentace dalších stupňů (pouze na část náměstí) (390 000 Kč) 

• terénní úpravy a demolice (75 000 Kč) 

Části k výběru pro veřejnost (do dosažení celkové výše nákladů 535 000Kč): 

• podium + demontovatelné zastřešení podia (61 200 Kč) 

• zahloubený labyrint (129 250 Kč) 

• osvětlení labyrintu (205 000 Kč) 

• 7 stromů středu náměstí v nezpevněných plochách (37 500 Kč) 

• výsadby trvalek a půdopokryvných rostlin (dle rozsahu) 

• mobiliář (lavičky, stojany na kola, stožár apod.) (dle počtu) 

 

Pozn.: částky jsou uvedeny včetně DPH. 

Zapojení veřejnosti do samotné realizace 
MČ Praha – Suchdol je přesvědčena o zájmu nejen místních občanských sdružení, ale i ostatních 

obyvatel, spolupodílet se na samotné realizaci projektu neodbornými pracemi, které si MČ Praha – 

Suchdol, její občané a místní podnikatelé mohou udělat svépomocí. Toto řešení nejen posílí integritu 

místní komunity, ale i ušetří finanční prostředky, které pak budou moci být investovány do jiných 

částí Suchdolského náměstí k realizaci celého projektu. 

Bude se jednat zejména o práce spojené s výsadbou stromů, trvalek a půdopokryvných dřevin. 

V celkovém rozpočtu náměstí se tak ušetří pouze malá část nákladů, ale velkou přidanou hodnotou 

bude, že obyvatelé si výsledku budou více vážit. 

Vyúčtování (finanční zpráva) 
 

Příjmy Výdaje 
Finanční prostředky získané od Nadace 

Partnerství 
80 000 Kč 

Architektonická studie s participací 
veřejnosti 

88 600 Kč (z toho již vynaloženo 56 800 Kč) 

  
tabulka byla vyhotovená ke dni 27.11.2008 

MČ Praha – Suchdol, jak již bylo uvedeno v průběžné zprávě z 12.8.2008, se rozhodla participovat na 

projektu již v jeho plánovací části a plně financovala konání veřejných plánovacích setkání (včetně 

dotazníkového šetření) s tím, že získané finanční prostředky od Nadace Partnerství by z části využila 

na financování samotného projektu (tedy vytvoření projektu ing. arch. Petrem Klápštěm, záměr 

Nadace Partnerství, částka 88 600 Kč) a zbylé finanční prostředky by byly použity již na samotnou 

realizaci připraveného projektu (tedy 11 400 Kč). 
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Pozn.: Zbylých 31 800 Kč na architektonickou studii bude uhrazeno do 25.12.2008 (tj. do 30 dnů od 

podepsání předávacího protokolu o převzetí zpracované finální studie). 

Předpokládaný rozpočet projektu 
(viz příloha č. 5) 

Finanční zapojení MČ Praha – Suchdol 
MČ Praha – Suchdol v případě realizace projektu přispěje na dvou úrovních: 

1. z rozpočtu městské části Praha – Suchdol částkou 500 000 Kč 

2. z dohody o narovnání problému vzniklého ze stavby na cizím pozemku se společností 

APV, s.r.o. částkou 100 000 Kč 

Městská část Praha – Suchdol je tedy připravena se na financování projektu, který utvoří ze 

Suchdolského náměstí atraktivní centrum městské části, spolupodílet částkou 600 000 Kč. 

Předpokládané finanční zapojení místních partnerů 
MČ Praha – Suchdol předpokládá finanční zapojení především společnosti APV, s.r.o., která již teď 

přislíbila částku 100 000 Kč; v případě budoucí realizace jejího Bytového souboru Za školou by mohlo 

dojít k navýšení spoluúčasti této společnosti. (viz příloha č. 2). 

Paní Věra Štěpánková přislíbila se finančně spolu-účastnit částkou 5 000 – 10 000 Kč jako osobní 

příspěvek na realizaci úprav Suchdolského náměstí. 

Shrnutí projektu 

Význam pro MČ Praha – Suchdol 
MČ Praha – Suchdol je malou městskou částí Prahy, která do nedávna postrádala své přirozené 

centrum. Před 8 lety stály na Suchdolském náměstí (v té době bez názvu – bylo součástí ulice 

Internacionální) 3 domy. Od té doby se mnohé změnilo a ze Suchdolského náměstí vzniklo kulturně-

společenské centrum městské části, kde je zastoupen městský úřad, pošta, obchody, restaurace, 

hotel, doktoři a lékárny. Městská část Praha – Suchdol i její občané cítí nutnost těmto změnám 

přizpůsobit i samotné prostranství Suchdolského náměstí a vytvořit tak přívětivé a funkční centrum 

městské části. 

Veřejnost a projekt 
Veřejné plánování o budoucím vzhledu Suchdolského náměstí enormně zvýšilo zájem o tento 

prostor, což přineslo řadu podnětů a návrhů jak na architektonickou studii, tak i na samotnou 

realizaci projektu. O veřejném plánování byla informována většina obyvatel MČ Praha – Suchdol i 

podnikatelů působících na jejím území. Názory drtivé většiny obyvatel i podnikatelů byly vyslyšeny a 

zakomponovány do samotné studie. 

Architektonická studie 
Cílem návrhu je rekonstrukce náměstí a vytvoření centrálního, jasně uspořádaného, městského 

prostoru: místa k setkávání lidí, komunikace, obchodu, odpočinku, relaxace a pořádání akcí pro 

obyvatele městské části. 
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Základní principy koncepčního návrhu: 

• otočit parkování směrem k fasádám, zbude tak dostatek místa pro stromy a průchody 

• nepoužívat keře a jehličnany, koncepci zeleně postavit na listnatých stromech a trvalkách a 

tak zajistit průhled ve výšce očí, který umožní kontrolovatelné a propojené náměstí  

• zachovat množství zeleně – odstranění keřů nahradit větším počtem stromů 

• umístit k fasádám větší stromy, které mohou pohltit nepříjemné odrazy zvuku 

• zpomalit dopravu - šikmým náběhem na vjezdu a výjezdu z náměstí, komunikaci okolo 

náměstí řešit jako obytnou ulici 

• navrhovat zpevněné plochy pro akce a zajistit, aby spolu dobře souvisely 

• oživit náměstí - umístit zastávku autobusu na náměstí, nabídnout různé možnosti sezení a 

zábavy, připravit prostor pro zahrádky restaurací 

• navrhovat organizační princip - kruhový nebo čtvercový rastr 

• navrhovat celkovou vizi a počítat s tím, že ji bude nutné rozdělit na etapy (i stará koncepce 

Suchdola se dvěma náměstími se naplnila po letech až dnes) 

Na základě podnětů občanů bylo do návrhu přidáno více zelených nezpevněných ploch, zachován 

„živý“ vánoční strom a kameny pro vystavení Betlému, vybrán typ vodního prvku a labyrint v 

klidovém prostoru. 

Volba materiálu dlažeb, mobiliáře a výsadeb vychází z maximalizace poměru cena/výkon tak, aby 

náměstí splnilo vše zamýšlené s kultivovaným vzhledem a relativně úspornými náklady na realizaci i 

provoz. 
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Přílohy  
1) Publikované články o projektu a publikované články, kde byla Nadace Partnerství jako donátor 

uvedena 

a) Informace pro občany Prahy - Suchdola a Sedlce 

b) Webové stránky MČ Praha – Suchdol (www.praha-suchdol.cz) 

2) Názory dotčených subjektů k architektonické studii (podnikatelé, občanská sdružení, občané) 

a) APV s.r.o. 

b) hotel Wienna, spol. s r.o. 

c) Květiny a dárky SISI 

d) Suchdol Sobě (občanské sdružení) 

e) Věra Štěpánková 

f) jednotka SDH Praha – Suchdol 

g) CykloAdam (cyklistický obchod) – provozovatel David Adam 

3) vyplněná tabulka výstupů projektu (viz přiložený vzor) 

4) předpokládaný rozpočet projektu 

a) realizace 

b) projektová dokumentace 

5) faktura + výpis z účetnictví  

6) Fotodokumentace k projektu 

a) Dětský den 

b) První plánovací setkání 

c) Suchdolské posvícení 

d) Druhé plánovací setkání 

e) Aktualita – otevírání Betlému na Suchdolském náměstí 

7) architektonická studie 

 


