Představení návrhů
občanů a informace
o hlasování

participativní rozpočet města

participativní rozpočet města

Představení Návrh č. 1
jednotlivých
Hodiny s teploměrem
návrhů
Název

Návrh č. 2

Návrh č. 3

Návrh č. 4

Název

Název

Název

Veřejné ohniště na Vrchu

Revitalizace bývalé pískovny v Libčicích

Bez bariér

Popis

Vážení spoluobčané,
v rámci veřejné akce „Tvoříme
společně Nový Knín“ Vám
představujeme přijaté návrhy
občanů. Podrobně si dané
návrhy můžete prohlédnout
na webových stránkách
Města Nový Knín https://www.
mestonovyknin.cz/mesto/
tvorime-spolecne-novy-knin/.
Dále v tomto letáku naleznete
informace k hlasování a na zadní
straně také hlasovací lístek.

Děkujeme
za Váš zájem
podílet se
na rozvoji
města
a přejeme
Vám dobrý
výběr.

Popis

Klasické analogové hodiny
s teploměrem.

Místo realizace

P. č. 1070/1, k.ú. Libčice – vlastník
pozemku je Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje. Možno
umístit na sloup na pozemku p.č.
1048/1, k.ú. Libčice ve vlastnictví
Města Nový Knín.

Využití návrhu občany

Čas potřebujeme všichni, i když
ho nejsme schopni ovlivnit. Hodiny
využijí všichni, kdo procházejí či
projíždějí obcí.

Popis

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

Místo realizace

P. č. 258/1, k.ú. Nový Knín.
Pozemek není ve vlastnictví
Města Nový Knín, ale využívání
daného pozemku by mohlo být
možné na základě nájemní
smlouvy a souhlasu vlastníka.

Herní prvky i ohniště by bylo veřejné
a přístupné podobně jako dosavadní
hřiště u Sídliště. Nutné doplnit
návštěvním řádem a informacemi
o dodržování pořádku a bezpečnosti.
Využívat tento prostor mohou lidé
žijící v bytech, organizované skupiny
dětí a dospělých, rodiny s dětmi či
pejskaři.

Méně než 100 000 Kč.

Předpokládané náklady
219 000 – 227 000 Kč.

Popis

Místo realizace

Areál bývalé pískovny v Libčicích, p. č. 670 a 668 v k.ú. Libčice.
Pozemky jsou ve vlastnictví Města Nový Knín.

Odstranění starého zničeného
zábradlí u zastávky ve Starém Kníně,
úprava terénu v parku a vybudování
stezky pro pěší v parku p. č. 50, k.ú.
Starý Knín.

Využití návrhu občany

Místo realizace

Maminky pro procházky s dětmi a posezení na lavičkách, posezení u ohniště,
výhodně uložený kontejner na bioodpad s možností výsypu z cesty.

Předpokládané náklady
Méně než 106 021 Kč.

Využití návrhu občany
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Předpokládané náklady

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 setkání u ohniště a velké pískoviště z místních zdrojů pro děti.
Nad pozemkem vede cesta, kterou často využívají cyklisté, kteří by lokalitu
případně také užívali k odpočinku. Na příjezdové části je dnes bioodpadem
zasypaný kamenný taras. K tarasu by mohl být přistaven kontejner
na bioodpad, do kterého by bylo možné shora cesty, což by nepochybně
občané uvítali.

Nájezd na schody na náměstí Jiřího
z Poděbrad Nový Knín – p. č. 918/1,
k.ú. Nový Knín. Průchod parkem
ve Starém Kníně p. č. 50, k.ú. Starý
Knín – vybudování stezky pro pěší,
pro matky s dětmi.

Využití návrhu občany
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Bezpečnější a pohodlnější průchod
městem. Zabezpečení místa
k přecházení v lokalitě mateřské školy
ve Starém Kníně.
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Předpokládané náklady
Méně než 268 000 Kč.

participativní rozpočet města

participativní rozpočet města

Návrh č. 5

Návrh č. 6

Návrh č. 7

Návrh č. 8

Návrh č. 9

Název

Název

Název

Název

Název

Popis

Popis

Odpadkové koše

Pumptrack
(skate či bike park)

Kurt Libčice

Popis

Odpadkové koše u všech
odpočinkových míst, dětských
a sportovních hřišť v Novém Kníně.

Sdílená knihovna
na náměstí
Jiřího z Poděbrad
v Novém Kníně

Informační a orientační značení v Novém Kníně

Místo realizace

Odpadkové koše u všech
odpočinkových míst, dětských
a sportovních hřišť v Novém Kníně.

Využití návrhu občany

Čistější město. Lidé se naučí po sobě
uklízet.

Předpokládané náklady
Max. 61 980 Kč.

Popis

Revitalizace stávajícího bike parku
s nově osazenými prvky. Různé
= terénní prvky jako např. boule,
klopenky apod. Firma Dirtyparks 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 longboardy. Asfaltový beton je
nejhodnotnějším materiálem.

Místo realizace

V Novém Kníně u „Koupelny“,
pozemek p. č. 672/1, k.ú. Nový Knín,
pozemek p. č. 672/7, k.ú. Nový Knín
nebo za mateřskou školou ve Starém
Kníně, pozemek p. č. 424/2, k.ú. Starý
Knín. Oba pozemky jsou ve vlastnictví
Města Nový Knín.

Popis

Dodělání zastřešení u stávajícího
občerstvení a zajištění sociálního
zázemí. Rozšíření stávajícího hřiště
a kurtu, čímž se naváže na již
vybudované zázemí pro děti. Práci
na zmiňované akci provedou tenisté
a hasiči z Libčic.

Místo realizace

V Libčicích u tenisového kurtu
a dětských prvků. Pozemek p. č.
280/1, k.ú. Libčice. Pozemek je
ve vlastnictví Města Nový Knín.

Využití návrhu občany

Kurt a zázemí bude sloužit všem
občanům Libčic.

Nízká kamenná zídka zhruba 60 cm
vysoká v parku podél chodníku k č.p.
59 na náměstí Jiřího z Poděbrad
v Novém Kníně. V tomto místě
u lavičky osazení sdílené knihovny.

Náměstí Jiřího z Poděbrad p. č. 1080,
k.ú. Nový Knín, ostatní plocha.
Pozemek ve vlastnictví Města
Nový Knín.

Umístění informačních a orientačních značení v Novém Kníně, konkrétně
jedno značení na náměstí Jiřího z Poděbrad u kašny (obnova starého značení)
a na křižovatce proti restauraci Na Merendě. Ukazatele mohu informovat
turisty, kde se nachází například:
‣ Náměstí Jiřího z Poděbrad
‣ Muzeum zlata
‣ Sokolovna
‣ Fotbalové hřiště
‣ Dětské hřiště (Oplocenka)
‣ Tenisové kurty
‣ a jiné

Využití návrhu občany

Místo realizace

Místo realizace

Odpočinkový prostor a zároveň
estetické oddělení chodníku a parku
pro dotvoření historického náměstí
a využití sdílené knihovny pro
občany. S lavičkami na sezení.

Předpokládané náklady

5 6 7 8
Využití návrhu občany

Využití přibližněpro čtyři sta dětí
a mládeže z Nového Knína a okolí
ve věku 9 – 20 let. Otevřeno od 8:00
do 20:00 hod, nebo nepřetržitě.

Předpokládané náklady
380 000 Kč.

Předpokládané náklady
85 900 Kč.

46 300 Kč.

Pozemek na náměstí Jiřího z Poděbrad p. č. 918/1, k.ú. Nový Knín.
Pozemek u restaurace Na Merendě p. č. st. 117, k.ú. Nový Knín.
Oba pozemky jsou ve vlastnictví Města Nový Knín.

Využití návrhu občany

Potřebné značení pro turisty, kteří zavítají do Nového Knína. Vkusné řešení,
aby se dané značení typově a vzhledově hodilo do historického centra.

Předpokládané náklady
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Poptávka je možná pouze jménem města.

participativní rozpočet města

participativní rozpočet města

Návrh č. 10

Způsob hlasování
Na zadní straně tohoto letáku najdete hlasovací lístek, do něhož můžete vyplnit
Vámi vybrané návrhy (vyplnit čísla návrhu). Každý občan, který se rozhodne
hlasovat, má možnost až dvou hlasů pro dva různé návrhy a také jednoho
hlasu proti. Je na rozhodnutí každého občana, zda bude hlasovat pro dva
různé návrhy, či pouze pro jeden. Hlasovat může každý občan bez ohledu
na věk a bydliště s tím, že každý může odevzdat pouze jeden hlasovací
lístek. V hlasovacím lístku bude dále třeba vyplnit jméno, příjmení a trvalé
bydliště hlasujícího.

Název

Rekultivace černé skládky, rozšíření volnočasové
zóny v Libčicích

Popis

Likvidace skládky na pozemku p. č. 280/1 v k.ú. Libčice s terénními úpravami,
osetím trávy a osázením keři podél silnice. Tím by se rozšířila volnočasová
zóna v prostoru od kurtu a dětského hřiště. Část pozemku p. č. 280/1, k.ú.
Libčice naléhající na dětské hřiště po léta sloužila jako černá skládka. Libčičtí
hasiči již v minulosti započali s likvidací skládky v rámci projektu „Ukliďme
Česko“. Nyní mohou dále vyřezat vzrostlé keře. Následovala by technika
na odvoz vrchního materiálu, dále srovnání terénu, osetí trávou, vysázení
stromů a doplnění o sady k sezení. Vytvoření volnočasového prostoru, který
mohou využívat děti i dospělí. Odklizení skládky, zdravější a kultivovanější
přírodní prostředí.

Místo realizace

Pozemek p. č. 280/1 v k.ú. Libčice.
Pozemek je ve vlastnictví Města Nový Knín.

Využití návrhu občany

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 silnici je vedena
cyklistická a turistická trasa.

Předpokládané náklady
55 600 Kč.
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Možnosti doručení hlasovacích lístků
a)	do poštovní schránky na radnici MěÚ Nový Knín
b)	zaslání oskenované přílohy hlasovacího lístku
e-mailem na radnice@mestonovyknin.cz

Hlasovací
lístek bude
k dispozici
také na webu
města
a na radnici.

c)	osobní předání na podatelně MěÚ Nový Knín
d)	jako přílohu datové zprávy (ID datové schránky: xqjbgzr)

Termín pro odevzdání
hlasovacích lístků je
pátek 20. 5. 2022.

participativní rozpočet města

HLASOVACÍ LÍSTEK
Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:
				
				

Váš hlas pro max. dva návrhy
Napište číslo vybraného návrhu
1. Hlas PRO

2. Hlas PRO

Váš hlas proti
Napište číslo vybraného návrhu
1. Hlas PROTI

Datum a podpis:

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu
1.	Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas
Městu Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 1,
IČ: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) 2016/679 o ochraně fyzických 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.

2.	Osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely
výběru projektu v rámci participativního rozpočtu
pro rok 2022. Tyto údaje budou správcem uloženy
nejpozději do následujícího měsíce po ukončení
realizace podaného vítězného návrhu v rámci
projektu participativního rozpočtu pro rok 2022.
3.	Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

