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Tvoříme spoleěně
Nový Knín

Návrh č.6
Název:

Pumptrack (skate či bike park)
Popis:

Revitalizace stávajícího bike parku s nově osazenými prvky. Různé=terénníprvkyjako např.
boule, klopenky apod. Firma Dirty parks by byla schopna menší pumptrack park realizovat na
podzim 2022' V případě asfaltového pumptracku by se jednalo o dráhu pro BMX, horská
kola, koloběžky, in-line brusle, skateboardy a nongboardy' Asfaltový beton je
nejhodnotnějším materiálem'

Místo reolizace:
V Novém Kníně u,,Koupelny"
pozemek p' č' 672/1'. k. ú. Nový Knín
pozemek p' č' 67217, k. ú. Nový Knín
nebo
za mateřskou školkou ve Starém Kníně

pozemek p' č' a2al2' k' ú. Starý Knín

oba pozemky jsou ve vlastnictvíMěsta Nový Knín.
Vvužitínóvrhu občanv:
Využitípřibližně čtyř set dětí z Nového Knína a okolí ve věku 9 _ 20 let. otevřeno od 8:00 do
20:00 hod, nebo nepřetržitě.
é nókladv
380 000 Kč.

rc--

asfaltového pumptracku, o dráhu pro BMX, horská kola, koloběŽky, in.line brusle,
skateboardy a longboardy. Asfaltový beton je určitě nejhodnějším materiálem.

Jak využijínávrh občané:(počet osob, které budou finální podobu návňu užívat,
provoznídoba apod')

minimálně cca 400 dětí (z Nového Knína a oko!í) ve věku 9-20 let.

otevřeno

8_20

hod nebo stále otevřené.

PŘEDPoKLÁDANÉ NÁKLADY soUVlsEJÍcí s neauzplcI NÁPADU
POLOZKA

POPIS

POCET KUSU

CENA VCETNE
DPH ZA KUS

Monitorování
terénu

Vypracování
návrhu proiektu

včernĚ opn

7

15-30 000 Kč

30 000 Kč

Realizace parku

Nákladv celkem

CENA CELKEM

300-400 000 Kč

380 000 Kč

Zpracování osobních údajů- pro účelnávrhu

.

.

P-odpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas Městu Nový Knín, náměstÍ Jiřího z Poděbrad 1,
lČ: 00242888, (dále jen ,,správce")' aby ve smyslu zákona-č.1O1t2ooo Sb., o ochraně osobních
Údajů (dále jen ,,ákon o ochraně osobních údajŮ') a nařízení (EU) 2016i679 o ochraně f yzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních Údajů a o volném pohybu těchto údajů,zpracovával

tyto osobní údaje: jméno a příjmení,trvalé bydliště, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo,
datum narození, podpis.
Osobní Údaje budou zpracovány pouze pro účeiyvýběru projektu v rámci particpativního
rozpočtu po rok 2o22. Tyto údaje budou správcem uloŽeny nejpozději do následujícíhoměsíce
oo ukončenírealizace podaného vítěznéhonávrhu v rámci proiektu participalivního rozoočtu pro
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Pumptrack
Uměle

r.

vytvo eny uzav eny okruh pro jizdu
na kole (koloběžce, skateboardu, inline bruslíchj. Drďru lze
proj íždětbez šlapaníči odrrížení.
okruh je tvo eny vlnami a klopenymi zatáčkarrti, které umožiují
udržovat a zvyšovat rychlost.
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Pumptrack

n'

Pumtracková dráha mťrŽe mít p írodní
nebo umě|Í povrch.

Pumptrack

r.

Pumptrackové dráhy s umělym
povrchem, z modulárních díl .
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Pumptrack

L.

Pumptrackové dráhy s umělym
povrchem, z modulárních díl .

Pumptrack
'Posou zení záměru

r.
t

Záměrje X není Í;;i,.,,:ii ?
Sportovní plocha, h iště... _--+ Rozhodnutí o změně vyuŽití

ilzemi

r.
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Terénníripravy
't

* .-:,, *.;,

o zemním planování a stavsbním ádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších p edpisri
$ 2 odst.

3 zákonač. 183/2006 Sb.,

Pumptrack

n

Terénníriprava

$3odst. lSZ
Terénnípravou

Se

pro ťrčelytohoto zákonarozumí zerwipráce a zrněny

terénu,
jimiž se podstatrrě mění vztrled prost edí nebo odtokové pomery,
těžeiníu ji-

podobné a s nimi související práce, nejedná_li se o
hornickou činnost nebo činnost
prováděnou hornick m 4prisobem, nap íklad skladovací
a odstavné plochy,
násypy, zavážkq, ripravy pozemk pto ír"níh išťa sportovišť,
těŽební práce na
povrchu.
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Terénníripravy
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Pumptrack

L,.

Terénníripravy

$ 80 *dst. 3 písrn. x) SZ Ri:;.'hncir:*tí * y-n:ě;lč vyuŽití ťt.r,s':l1ií ani uz*.tlirií soilhias
nsr"t-žadrrli t*rénni pl'ar,y dcl ]"5 rt-i L,1i$i6y i;*bt: h}*ub$, i: ti.vtrrě'"e
dr:r 31;0 irr: na
piil*mr:icil, kte:"é n'*'n:ají sp*i*čnr:lr !x"zu:i*'i s l'e'ejrli}ii p{illiiri1:í kon:,"tr.:iklrc,í
ntbtl
v*iej*';'*lrl plclstt";rl]1$ti"'íxíi'pcrk*d n*:dut;,hází k rlnkiádarí ,;
*dp:id1l
$ 96 *dst" 2 písm.' fJ SZ Úzeir*ní souhli:s p<r*ieičít' ;.rť'íp;,idi.:ui: Íi::r*l*nít:ltťrptav di:l
l,5 l:i v 'šky :-r*bc hlr;ubk-v*'ll l1'';tlÓ c l:ad 300 m: i:e.iií,:* však del t 00|i ri2 nla.

pi}/-ťl!l{:tcli, kt*l"e ;'i*!:r;'tničís r,*''e.il;y':rli pt}r*lx[}it:"ii klii'i;*r-,ik'at^,;nii
n*b,; l;ť,e*i*ynl
pi'clsLr;ili:;Í'",{1i_1.

pi;krid;l*iii'iuhází k ri*kiádání
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i:dp;*cl-v.

Pumptrack
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Ve ejné prostranství
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Pumptrack
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lnformace o pozemku

I

Nahlíženído katastru nernovitostí

https:/lnahlizenidokn.cuzk.c zlZobrazAbjekt.aspx?encrypted-0J

I

lnformace o pozemku
Parcelní číslo:

672/1Ú

Obec:

lloqý_&tuts+ogot]a

Katastrální území:

Nay!i*K[í!Lt7076351

Číslotv:

10001

Výměra [m2]:

1702

Typ parcely;

Parcela katastru nemovitostí

Maporný list:

Určenívýměry:

Graíicky nebo v dí9ítalizovanémapě

Druh pozemku:

zahrada

420 40

ó0

Vlastníci, jíníoprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Město Nový Knín, náměstí )iřího z Poděbrad 1, 26203 Nový Knín

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdnífond

Seznam BPEJ

BPEJ

Výměra

56811rt 1584
46701Ú

1

'l8

omezení vlastnického práVa
Nejsou evidována žádná omezení'

)iné zápisy
Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.

r'

Řízení,v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenotlý údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostíČRvykonává Kalastrání úřgd ptE5lr€dsie5w
Lr4j,. Kalastrcbí-pÍaeovíště Příbram ť
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 29.03.2022 11:oa.
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l
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Inťormacc o pozemku

I

Nahlíženído katastru nemovitostí

https ://nahl

izenidokn.cuzk.c

z1

ZobrazObjekt.aspx?encrypted-OxV...

lnformace o pozemku
Parcelní číslo:

fl2/7c4

Obec:

NoW Knín-Í5a090]]ll

Katastrální území:

NJo!}'-Í!i!Lrq76351

ČísloLv:

1000]

Výměra

[m2]:

Typ parcely:

567

Parcela katastru nemovitostí
:2

Mapový list;

20

Určenívýměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zahrada

6r

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

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

Zpúsob ochrany nemovitosti
Název
zemědélský půdnífond

Seznam BPEJ

BPEJ

Výměra

4670114 56

568[ri

s11

omezení vlastnickéh o práva
Nejsou evidována žádná omezení.

liné zápisy
Nejsou evidovány žádné1iné zápisy'

.'

Řízení,v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán

cenoý údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostíČRvykonává Katastrální úřad pa5tj€dačc5ký
kÍ4j,jatastrab-p-resgyiště_&íbta!0 rŤ
Zabrazené údaje mají informativní charakter' Platnost dat k 29.03.2022 11.O0.

o
12.

1

2004

_

2022ČP<ký Íňád zeměňěři*Ý 4keteg,lÍálntL4

Verze 6.2.5 b0 tWWW6l

29.03.202212:00
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lnformace o pozemku

I

NahliŽení do katastru nemovitostí

https://nah l izen irlokn.cuzk.c zl Zobrazobjekt.aspx?encrypt€d-K5n...

lnformace o pozemku
Parcelní číslo;

4U/2r4

Obec:

l[a!y*K!Íttg090ulrl

Katastrální území:

Starý-Knín t70Z6a3l

Číslotv:

'10001

Výměra

5321

[m2]:

tr

Typ parcely:

f

Parcela katastru nemovitostí
1:3 117

Mapový list;
Určenívýměry:

Ze souřadnic v SJTSK

Druh pozemku:

ovocný sad

o

20 40 óÚ 80|00

m

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnícképrávo

Podíl

Město Nový Knín, náměsti Jiřího z Poděbrad 1,262a3 Nový Knín

Způsob ochrany nemovitostí
Název
zemědělský půdnífond

Seznam BPEJ

BPEJ

Výměra

42611c4 5321

omezení vlastnickéh o práva
Nejsou evidována žádná omezení.

)iné zápisy
Typ

Změna

*'

r,nj,měr

obnovou operátu

Řízení,v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenouý údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad
Bfo-5'ťedaČe5ký

kre',jaustrabtp*ragsyišÍěťdbtam

L4

Zobrazené údaje mají informativní charakter' Platnost dat k 29.03.2022 11:aO.
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