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Tvoříme spoleěně
Nový Knín
Návrh č.10
Nózev:
Rekultivace černéskládky, rozšířenívolnočasové
zóny v Libčicích
Popis:
Likvidace skládky na pozemku p' č. 28o/L v k. ú. Libčice s terénními úpravami, osetím trávy a
osázením keři podélsilnice. Tím by se rozšířila volnočasovázóna v prostoru od kurtu a
dětského hřiště' Část pozemku p. č. 28o/I, k' ú' Libčice naléhajícínadětské hřiště po léta

složiljako černá skládka. Libčičtíhasičijižv minulosti započali s likvidacískládky v rámci
projektu ,,Uklid'mě Česko". Nyní mohou dále vyřezat vzrostlé keře. Následovala by technika
na odvoz vrchního materiálu, dále srovnáníterénu, osetítrávou, vysá2ení stromů a doplnění
o sady k sezení. Vytvořenívolnočasovéhoprostoru, který mohou využívatděti i dospělí.
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Místo realizoce:
Pozemku p' č.28o/I v k. ú. Libčice.
Pozemek je ve vlastnictví Města Nový Knín.
Vvužitínóvrhu občanv:

Vybudování mobilní dráhy (zhruba 60 m dlouhé) na trénink mladých hasičů'Dále by sezení
využili rodiče dětí hrajících si na dětském hřišti, nebo by místo mohlo sloužit také jako
odpočinková zóna pro cyklisty. Po silnice je vedena cyklistická a turistická trasa.
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55 600 Kč.
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Tvoříme společně
Nový Knín

Jak využijínávrh občané:(počet osob, které,budou finální podobu
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PŘEDPoKupnruÉ NÁKLADY souvlsE.líci s REALlzAcÍ nÁpaou
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Náklady celkem
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Zpracování osobních údajů- pro účelnávrhu

1.

2'
3.

Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas Městu Nový Knln, náměstí Jiřího z Poděbrad 1, lČ:
oa242888, (dále jen ,,spráVce"), aby ve smyslu zákona é'101l?000 Sb', o ochraně osobních údajů
(dále jen ,,zákon o ochraně osobních údajů")a nařÍzen] (EU) 2016/679 o ochraně {zických osob v
souvÍslosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto Údajů, zpracovával tyto
osobní údaje: jméno a příjmení, trualé bydliŠtě, kontaktní adresa, e-mail, te|efonní ěíslo, datum
narození, podpis'
osobní Údaje budou zpracováay pouze pro účelyvýběru projektu v rámci partícipativnÍho rozpoÓtu
pro rok 2022.Tyto Údaje budou správcem u|oŽeny nejpozději do následujícího měsíce po ukončení
realizace podaného vítězného návrhu v rámci projektu participativního rozpoětu pro rok2022.
Zpracování osobních údajůjeprovádéno správcem'
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Ínformace o pozemku I NahlíŽení do katastru nemovitostí
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Parcelní číslo:

Z80nc4

Obec:

NoY}'-Kďn t540901]Ú

Katastrální území:

Libčice J6B1806]

ČísloLv:

10001

Výměra

[m2]:

Typ parcely:
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Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:
400 5f0 m

Určenívýměry:

Gra{icky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

trvalý travní porost
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Vlastníci, jiní oprávněn í
Vlastnické právo

'

Město

Noý

Podíl

Knín, náměstí Jiřího zPoděbrad 1,26203 Nový Knín

Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdnífond

Seznam BPEJ

BPEJ

Výměra

52901ú 352
564A1:; 790

53?01r. 308

:
52911 3
53214

2117
4372

omezení vlastnickéh o práva
Nejsou evidována žádná omezení'

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápÍsy.

i

Řízení, v rámcí kterých byl k nemovitosti zapsán cenouý údaj

Nemovitostje v územnímobvodu, kde státnísprávu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pp5rÍedgšeEký
tGJ, Katastrál ní prĚggyiště-Pilbramt4
Zabrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 29.03.2022 13:oO.
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