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Tvoříme spoleěně
Nový Knín
Návrh č.4
Nózev:
Bez bariér
Popis:

odstranění starého zničenéhozábradlí u zastávky ve Starém Kníně, úprava terénu v parku a
vybudování stezky pro pěšív parku p. č. 50, k. ú. Starý Knín.
Místo realizace:
Nájezd na schody na náměstíJiřího z Poděbrad Nový Knín - p. č. 9I8lL, k' ú. Nový Knín'

Průchod parkem ve Starém Kníně p' č. 50, k. ú. Starý Knín _vybudovánístezky pro pěšípro
matky s dětmi'
Vvužitínóvrh u občanv:
Bezpečnějšía pohodlnější průchod městem. Zabezpečenímísta k přecházení v lokalitě
mateřské školy ve Starém Kníně.
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Méně než268 000 Kč.

.*.
\.*

Tvoříme spoleěně
Nový Knín

Jak využijínávrh občané:(počet osob, které budou finální podobu návrhu uŽívat,
provoznídoba apod.)
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Náklady celkem
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Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas Městu Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 1, lČ:
00242888' (dále jen ,,správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen ,,zákon o ochraně osobních údajů")a nařízení(EU) 20161679 o ochraně Íyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů,zpracovával tyto
osobní údaje: jméno a příjmení, trvalé bydliště, kontaktni adiesa, e_mail, teiefonní číslo,datum
narození, podpis.
osobní údaje budou zpracovány pouze pro účelyvýběru projektu v rámci participativního rozpočtu
pro rok 2022.TyÍo údaje budou správcem uloŽeny nejpozději do následujÍcího měsíce po ukončení
realizace podaného vítězného návrhu v rámcí projektu participativního rozpočtu pro rok 2022.
Zpracování osobních údajŮ je prováděno správcem.
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lnformace o pozemku
Parcelní čísío;

%sn

Obec:

Nqw Knll[sqogot]a

Katastrální území

Ng!}'*íúLÍ707635l

Číslotv:

10001

Výměra

6272

[m2]:

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový líst:
Určenívýměry:

Jiným číselnýmzpůsobem

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

ú0

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Město Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 1,26203 Nový Knín

Zpúsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádnézpůsoby ochrany'

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

omezení vlastnického práVa
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

"'

Řízení,v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenoý údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státnísprávu katastru nemovitostíČRvykonává
Katastrálniúř.ad Brs J'ředďe5ký
krai,jatecuábi-p'ra coyišIáPříbram _a
Zabrazené Údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 29.03.20 22 o9:oo'
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lnformace o pozemku
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Nahlíženído katastru nemovitostí

https ://nahl izen idokn. cuzk.

lnformace o pozemku
Parcelní číslo:

SArl

Obec:

Ívg!yJnÍL{540901lt3

Katastrální území:

s!atý-&ÍLt7076431

ČísloLv:

10001

Výměra

[m2]:

Typ parcely:

Mapouý

c

z/ Zobr azObjekt.aspx ?encrypted=_Ew...

\^t

1253
Parcela katastru nemovitosti
t:,

list;

Určenívýměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zahrada

ot0
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Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Město Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 1,26203 Nový Knín

Způsob ochrany nemovatosti
Název
zemědělský půdnífond

Seznam BPEJ

BPEJ

Výměra

43746Ú

1253

omezení vlastnickéh o Práva
Nejsou evídována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.
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Řízení,v rámci kterých byl k nemovitostizapsán

cenoý údaj

Nemovitost je v územnímobvodu, kde státnísprávu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad
urg5redďe*ý
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Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 29.03.2022 a9:0a.
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Informace o pozemku I NahlíŽenído katastru nemovitostí
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lnformace o pozemku
Parcelní číslo:

258/114

Obec:

N9yý-í!'n-t5!990'!l.l

Katastrální území:

sÍaď-Knln-t707q4l1

rc

ČísloLv:
Výměra

,iltct

6136

[m2]:

Typ parcely;

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:
Určenívýměry;

Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití:

silnice

Druh pozemku;

ostatní plocha

V!astníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Středočeský kraj, Zborovská s1l1

1,

Smíchov, 15000 Praha 5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Podíl

Krajská správa aúdržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská81/11, Smíchov, 15000

Praha

5

7púsob ochrany nemovítosti
Nejsou evidovány žádnézpůsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované

BPE.].

omezení vlastnickéh o práva
Typ

Věcné břemenozřizování a provozování vedení

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
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Řízení,v rámcí kterých byl k nemovitosti zapsán cenouý údaj

objekt je dotčen změnou právního vztahu: \!:B5!/2022;
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostíČRvykonává Katastrální úřad-p-ts5'Igd9eg[ý
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7obrazené údaje mají informativní charakter. Piatnost dat k 29.03'20 22 O9:Oo.

a
I

z1

2oo4 - 2022 Če.qw úřad

"eíněměřický

a

kat^Š|Íá|ť|iťi

Verze 6.2.5 b0 tWWW6l

29.03.202211:12

NahlíŽení do katastru ncmovitostí (standard) Tisk - 0s :343rrrs, 238

Izl

https ://sg i-nahlizen

idokn.cuzk.czlmarushkďprint.aspx

29.03.20?2 t't:12

'tryt

''ff

{:
,{

