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Tvoříme spoleěně
Nový Knín

Návrh č.2
Nózev:

Veřejné ohniště na Vrchu
Popis:

Veřejné ohniště s lavičkami a drobným vybavením s dřevěnými hracími prvky, které slouží
k poznávání přírody.

Místo realizace:
p. č.258/L, k' ú. Nový Knín

Pozemek neníve vlastnictví Města Nový Knín, ale vyuŽívání daného pozemku by mohlo být
možnéna základě nájemní smlouvy a souhlasu vlastníka..
Vvužitínóvrhu občanv:
Herní prvky i ohniště by bylo veřejné a přístupné podobně jako dosavadníhřiště u Sídliště.
Nutné doplnit návštěvním řádem a informacemi o dodržování pořádku a bezpečnosti.
Využívattento prostor mohou lidé žijícívbytech, organizované skupiny dětía dospělých,
rodiny s dětmi či pejskaři.
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Nad b-ytovkirmi v Novém Kníně již mnoho let existrrje ohniště v místech pď Vrchem' Je hojně vyvŽivané
nejen obyvateli sídlišté'ale i mísÍnítní
spolky' ptúaŽe je velrni dobře dostupn é a zjroveÍl blízka pÍírodé.

Myslíme ď, Že ohniště by stáo za opnvani, dobudování a ptavidelnau údrful, úy. matúa ďoužir jako
městem provozgvwté veřejné ohniště. Místo-přímo vybízík sďkávr{ní, odpočinkrr azároveňWám déti. Bylo
by s&xěfé ho v souladu s přírodou vytepšit, ríoplnít drobné praktické vybavení (lavičky, koše' stojan na kola
awd.j a ýidat nš:1akédřevěné prvky pro děti {pexeso, dcrskďištč aBXl.). Vše by ale mělo zťls,tat spíše
minimalistické, aby ncnarušilo krajinu,

al:e

jen zútulnil;o stÁvajicí stav.

Typ ohniště e konkrétních plvků
Místo, o kter&n je řeč,, má na šířku přiblíátě 36 ls {ýcheÁni čár;r pazemku}. Dnes je tam ohniště rzbírající
zhnlba 5*5 m {nratžoý knrh uprmtřod). Totcl ohniště bychom zachtvali, avšak je nutné ho upravit.
Z'ejména opravít lavtěky a stslek.Ideálně pÍióx i opodárl stůl .s lavičkami prc konzumaci. Kcrnkrérnípodaba
ohniště se můŽe inspirovat již exístujícímíprojekty' Ť.{ás nejvíce oslovií konkr'etně terrto jednoduchý typ na
Íatogmtiích níŽs.
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Součastízíttulnénímísta by určitě měly být i odpadkové koše, jelíkaŽodpadu se vyprodukuje většímnoŽství
ababuŽel ae kažÁý si ho také odnese. Kromě košri na odpad by pro pejskafu bylo jistě výhodou, kdyby ňe
byt umístěn speciální koš na rlířexíexlrementy.
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CyklisÍéb.y možn'ájako bonus oc€nilijednoducbý
místaje dostatek a koto Íze položitfiazeÍn.

stojaÍ nakola, als není nezbýným vybavcnírn, jclikoŽ

Ce se ýká dřevěných henrích prvků' neivtce nás í děti zauixlc doskočiště a tm- věŽ pmání.. dendre>fon nebo
per(eso. Jcdnoduché nagčnéhemí prvky, děti se učío pÍírodě, a pittom v přírodě jsorr- NěkÍeré pnky už, maji
í v Mokrovratech neboDobříší.(dřevěrc henrí prvky Lcsní svět, zdroiobrazků nížc)
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Návrh mořného rozmÍsténi ptrků
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* cena je přibliŽní zlaÍá stícdníccsta. ohništé i laviéky k
nčmu Irs vyrllbit z
apod.' ďe také ie možné koupit čínechat vyrobít na z*ez*lt éímŽse cenanásobí
** podle linarÉníchuwŤnastí lz*. odebrat nebo vyměrrit zz jiý prvtk
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Rozpočet na celý projekt veřsjného ohništé s řrerními prvky se pohybuje do 23ÍJÚÚo Kč. Íiamozřejmě ziieŽí
na výběru dodavatelú jútwtlive/,l.o vybavení- Crny se mohou dosr lišit' zárovď jsou poskytovány růnné
mnažstevnÍslevy a třeba u dřevétých prvků je možnast vybrat menšírazměr'nebo jich objednat méné,ntž
je vtabulce uvedeno. Cát&ky vra7-w&u jsaa píibližnqvybraná vítílrrrau zlatá sÍďní ceýa zrÍnných
internetových nabídek výrobců a ťltem. Většina fwem nabizí herní'prvky, ale třeba í odpadkové koše i se
zŇetonováním a instalací, cena v tabulce je tedy celková. Ve výsledku múžebý draŽŠícena doptavy,
úroveťl můžeběhem ni*'olíka měsícúpíed rulíz"asídgiít ke zAražrní'proÍ,o je pač:ítinai s případnou
teze.vnr nx ?ako*té v ýelaje.
Dostupnoot a vyažívániobyvatcli
řIerní p'vky i ohniště try b1'la veÍejné a ptísttpnépodobně jako to dosavadaí. Samozřejmě by bylo vhodné
dapÍnitnávštěvníÍád ainťormtce a ďodrŽování poÍádku abezpeénosti. {př. veřejné tába;riště ve Zlíqě)
Počet osob, které by mísÍovyuŽívali, se téžkoodharlujg ale předpokládáme, Že ti obyvatelé města, kteří
bydlí tíeba v bytovém damé bez zahrady, by ohniště rádi vyuŽi}i. SÍejně Íak skupiny píátel, kteri se budou
chtít potl<at a zahradajim je malá" Sptrlky a skupíny détía mládež'e, ktué k velkému ohni pozvorr i rodiče
a píáúele.Rorliče' kteří buclou ehtít ukánt dětem práci se dřevem a nauÓít je roúélávat oheň. Rodiny, které
vyrazí na piknik. Děti, kteÉ ke bÍa a paznáxání přírody na|ákají zajímavé herní prvky. Místo můžebýt
využito k orípočinku píi vycházce se psem nebo při cestě na hrruby'
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lnformace o pozemku
?arcelní číslo:.

?áglj13

Obec:

Noqý.Knín [540901Jrr

Katastrální území:

Ngyý l(n'n_[az6]51

Číslotv:

703

Výméra {m2]:

7448

Typ parcely:

P

Mapoý

arcela katastru nemovítostí

list:

Určenívýměry:

Graficky nebo v dígitalizované mapé

Druh pozemku:

ovocný sad

t, 2i

6o áío0m

Vlastníci, jiní opr ávnění
Vlastnické právo

'

Podíl

Římskokatolícká íarnost Staý Knín, Dvorská 326,26203 Nový Knín

ZpÍtsob ochr any n emovitosta
Název
zemědělský půdnífond

Seznam BPEJ

BPEJ

Výměra

4jn4{r

I44B

omezeni vlastnickéh o pr áva
Nejsou evidována žádná omezení.

)lné zápisy
Nejsou evidovány žádnéjiné zápísy.

ř

Řízení, v rámc| kterých byl k nemovitosti zapsán

cenoý údaj

Nemovítost je v územnímobvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastr.ální úřad prosřeaqče5ký

WaJ. KaÍastr ální pr

acoyišlětťíbramrj

7abrazené údaje mají informativní charakrer. Platnost datk2g.a3.2a2207:aa.
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