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TVoříme spoleěně
Nový Knín

Návrh č.3
Nózev:

Revitalizace bývalé pískovny v Libčicích
Popis:
Pozemek je na odlehlé a klidné lokalitě, poměrně blízko centra obce. Je ideální pro moŽnost
procházek maminek s dětmi. Návrh je pozemek prořezáním zpřístupnit, vyklestit, vyčistit od

odpadků, místy odvézt navezený bioodpad a osadit lavičkami. Na konci pískovny je otevřený
prostor, kde by bylo ideální místo pro setkáníu ohniště a velké pískoviště z místníchzdrojů
pro děti. Nad pozemkem vede cesta, kterou často využívajícýklisté, kteří by lokalitu případně
také užívalik odpočinku' Na příjezdové částije dnes bioodpadem zasypaný kamenný taras.
K tarasu by mohl brit přistaven kontejner na bioodpad, do kterého by bylo možnéshora
cesty, což by nepochybně občanéuvítali'

Místo realizace:
Areál bývalé pískovny v Libčicích, p' č. 670 a 668 v k. ú. Libčice
Pozemky jsou ve vlastnictví Města Nový Knín
Vvužitínóvrhu občanv

Maminky pro procházky s dětmi a posezení na lavičkách, posezení u ohniště, výhodně
uložený kontejner na bioodpad s možnostívýsypuz cesty'
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Méně než 106 021 Kč
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Tvoříme společně
Nový Knín
Pozemek je na odlehlé klidné lokalitě, poměrně blizko centra obce. Je ideální pro
moŽnost procházek maminek s dětmi. Navrhuji pozemek proťezánim zpřístupnit,
vyklestit, vyčistit od odpadků, místy odvézt navozený bíoodpad a osadít laviČkamÍ.Na

konci pískovny je otevřený prostor, kde by bylo ideální misto pro setkání u ohniště a

velké pískoviště z místních zdrojŮ pro děti. Nad pozemkem vede cesta, kterou casto
využívďyícyklísté_ kteři by lokalitu připadné také uvítali k odpočinku' Na pťíjezdové

Části je dnes bioodpadem zasypaný kamenný taras. K tarasu by mohl být přístaven

kontejner na bioodpad, do kterého by bylo moŽné sypat shora z cesty, což by
nepochybně občanéuvítali.

Jak využijínávrh občané:(poČet osob, které budou finálni podobu návrhu uŽívat,
provozni doba apod.)
Maminky pro procházky s dětmi a posezení nalaviÓkách, posezení u ohniště, výhodně
uloŽený kontejner na bioodpad s moŽností výsypu z cesty.

PŘEDPoKLÁDANÉ NÁKLADY souvlsEJíci s nrnuzAci NÁPADU
POPIS
Bagrovací práce

Vyóištění
příiezdu,
zpÍístupnění,
odbagrováni
bioodpadu u
tarasu a nalaŽeni
odvoz hlíny
Boprava na
skládku Daleké
Dušníky {45 km x
45,Jkm = 2025,-l
Skládkovné
ZS0,Jkubik=
auto cca 2590,Lavič,ky
Betonová lavička
Klasik viz pří|oha
odpadkové koše Betonový
odpadkový koš z
vymývaného
betonu MAXI

PoČET KUst}

CENA VEETNE
DPH ZA KUS

CE'{A CELKEIU
VÓETNĚ DPH

50 hodin

750,-lhod.

37

10 aut

2025,-

20250,-

í0 aut

2509,-

25 400,-

3lavičky

4297,-

12 891,-

2 koše

3690,-

7 380,-

2

54CI,-

e*;_

A

TJ

Tvo íme společně
Nov Knín
Vy ezání a
vyklestění
porostu
Stěrk + doprava

$amotěžra ěH.t
Libčice

0

0t

0,-

Št0rk 32/63 na
zpevněni
povrchu pod
kontejner

4t

567,-

3 000,-

Náklady celkem

Zpracování osobních udajďr _

1"

2'

í06 02í,-

pro

čel návrhu

Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas Městu Nov Knín' náměstí Ji Ího z Poděbrad 1, lČ:
00242888, (dále jen,,spráVce"), aby ve smyslu zákona e"lbr/2000 Sb.' o ochraně osobnÍch Údajťr
(dále jen,,zákon o ochraně osobních udajŮi') a narlzenr (EU) 2016/679 o ochraně fyzick1ich
osob v
souvislosti se zpracovánÍm osobních Ůdajťr a o volném pohybu těchto ÚdajŮ, zpracovaval tyto
osobní Údaje' jméno a prÍjmen[, trvalé bydliŠtě, kontaktni'adiesa, e_mail, te'iefon'nÍ Číslo,datum
narozen[, podpis.
osobnÍ ridaje budou zpracovány pouze pro učely v běru projektu v rámci participativniho rozpoČtu
pro'rok 2a22" Tyto udaje budou správcem uloŽeny nejpozdějido následujícÍho měsÍce po
ukončení

Nah]íŽenício katastru ncn,tlviÍostí (standarrJ.} 'l isk ' ijs ;5l3ms' 7ó p

https :iisgi -nah I izen idokn.cuzk.c zi rnarushka,'prini.aspx
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lnformace o pozemku

J

NahlíŽení do katastru nemovitostí

hupsl l nahlizcnidokn.cuzk'crl Zobr az'abjekÍ'aspx? encryptedd9 y.'

lnformace o pozemku
Parcelní číslo:

g9cr

Obec:

Nwý rnl'n Ísngoua

Katastrální území:

Libčice [681806|

Číslatv:

'10001

Výméra [m2|:

3452

'í
a
I

I

i

.d

Í

Typ parcely:

Mapoý

Parcel a katastru nemovítostí

í'

list:
15Ú

UrČenívýměry:

Graficky nebo v digítalizované mapé

Způsob vyuŽití:

neplodná půda

Druh pozemku:

ostatní plocha

ziom

Vlastníci, jiní oprávnéní
Vlastnické

právo

Podíl

Mésto NoVý Knín, náméstí }třího zPodébrad 1,26203 Nový Knín

Zpttsob o chr a ny nemovitosti
Nejsou evídovány žádnézpůsoby achrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezeni vlastn ickéh o

pr áv a

Nejsou evidoyána žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.

i

Řízení, v rámci kterých byl k nemovítosti zapsán

cenoý údaj

Nemovítost je v územnímobvodu, kde státní správu katastru nemovítostí ČRvykonává Katastrální úřad p-pj'edCIee5ký
krqi, Katastrální Btacoviště PřlbÍam ť
Zobrazené údaje mají ínÍormatívnícharakter. Platnost dat k 29'a3'2a22 a9:Oo.
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lnformace o pozemku 1NahlíŽ.enído katastru nemovitosÍí
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nahli z,eni dokn. cuzk.cz/ Zobraz,Obj ekt.aspx?encry pted=
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lnformace o pozemku
Parcelní číslo:

66grr

Obec:

Nguý-ínÍLtslogot]m

Katastrální území'"

Libčice [691806l

Číslotv:

10001

Yýměra Ím21

2597

Typ parcely:

P

,I

t
!
I

c,

t
I

arcel a katastru nemovítostí

Mapový list
204

Určeníýměry:

GraÍícky nebo v digitalizované mapě

Zp&sob využití:

neplodná půda

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické

právo

Město Nový Knín, náměstí )iííhaz Poděbrad

Podíl
1, 26203

Nový Knín

Zpťlsob ochl any nemovitosti
Nejsou evidovány žádnézpťlsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPE}.

omezení vlastnickéh a pÍáva
Nejsou evidována Žádná omezení.

)iné zápisy
Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.

.'

Řízení, v rámci l<terých byl k nemovítosti zapsán

cenaý údaj

jev územnímobvodu, kde státní správu katastru nemovítostíČRvykonává KatastrálníJrřad.plg_strcdaeský
antp
racoví ště- Lříbra m iť
-ratasv

Nemovitost

-q,

Zobrazené údaje majíiníormativnícharakter. Platnost dat k 29.O3'2022
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