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Název nápadu 
Estetický prostor pro kontejnery 
 
Úderný a jasný. Bude Váš návrh provázet až do hlasování. 

 

Stručný popis návrhu 

Jedná se o vytvoření podmínek pro manipulaci s odpady, aby tento prostor esteticky nezatěžoval 
okolí. Prostor pro kontejnery je zapotřebí vydláždit a vymezit pohledným ohrazením. Konkrétní 
místo pro pilotní projekt je na křižovatce ulic V lipkách a K remízku. Zvolené řešení po diskuzi s 
městským architektem by se pak mohlo aplikovat i do jiných lokalit ve městě. 

 
Krátký a výstižný popis návrhu, který bude použit pro jeho propagaci. Max. 70 slov. 

 

Odůvodnění 

Na křižovatce ulic V lipkách a K remízku jsou dlouhodobě umístěny kontejnery pro třídění odpadů. 
Nejsou proto však vytvořeny základní technické podmínky. Prostor není ohrazen a tak jeho 
neestetický obsah je na očích kolemjdoucích po turistické trase vedoucí chráněnou přírodní 
památkou, kterou je alej v ulici V lipkách. Někdy dochází k vyhazování odpadků i vedle přeplněných 
kontejnerů. Uložení těžkých kontejnerů na nezpevněný terén umožňuje závažné poškození 
kořenového systému chráněných stromů. 

 
Co nejpřesnější odůvodnění návrhu, jakou situaci Váš návrh řeší, čím bude přínosný. Max. 70 slov.. 

 

Podrobný popis návrhu 

Cílem je kultivace různých zákoutí města. V první řadě se doporučuji zaměřit na frekventované 
prostory s vyšší estetickou prioritou, jako je křižovatka ulic V lipkách a K remízku. Optimální je 
spojení tohoto záměru např. s rekonstrukcí přilehlé vozovky. 

 

Vlastní záměr obsahuje zpevnění terénu štěrkovým ložem (návazně na vozovku), lemování plochy 
obrubníky a uložení zámkové dlažby. Dále by měl být zvolen systém ohrazení v provedení 
antivandal, který by byl uložen na betonových patkách nebo pasech (příklady jsou v příloze). Bude 
zapotřebí zredukovat v současnosti divoce rostoucí křoví a dosadit nízkou vegetaci, která pomůže 
dotvořit přírodní osazení do zeleně. Celé řešení je zapotřebí konzultovat technicky a rozměrově s 
firmou zajišťující svoz odpadů. Zároveň je zapotřebí s městským architektem zvolit takové 
materiálové řešení, které bude dlouhodobě udržitelné a bude korespondovat s estetickým řešením 
veřejných prostor města. 

 

Tímto způsobem dojde k adekvátní ochraně kořenového systému stromů chráněné lipové aleje, což 
je dlouhodobě zanedbáváno. Zároveň bude možné prostor snadněji čistit a bude zabráněno 
rozfoukání odpadu po přilehlém okolí. Stávající stav devastuje dojem obyvatel i turistů z návštěvy 
města Mníšek pod Brdy. Realizací záměru bude zlepšena estetická hodnota tohoto místa, které je 
pro uložení odpadů vhodné z hlediska koncentrace obyvatel a přístupových možností. 

 
Co nejpřesnější popis návrhu, aktivit, prvků, způsobů realizace apod. Max. 300 slov. 
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Odhadované náklady na realizaci návrhu  

480 000 Kč 
Aby byl Váš odhad dostatečně přesný, doporučujeme oslovit možné dodavatele, případně také pracovníky odborů 
městského úřadu. 

 

Umístění návrhu 

Křižovatka ulic V lipkách a K remízku 
Adresa, případně více adres v případě, že se návrh týká více míst. Pokud se váš návrh týká širší oblasti, popište ji. 

 

PŘÍLOHY: 
 Ilustrativní fotografie/obrázek1 (povinná příloha) 
 Další nepovinné přílohy: položkový rozpočet, další podklady ilustrující návrh (například skici, 

studie, obrázky obdobných řešení, fotografie současného stavu atp.) 

KONTAKTNÍ ÚDAJE NAVRHOVATELE2 

Jméno a příjmení navrhovatele: 

Ing. Petr Kasl 

 

Adresa: 

Ulice: 

V lipkách 

Číslo orientační: 

968 

 

Telefonický kontakt: 

+420 603 565 655 

E-mail:  

petr.kasl@email.cz 

 

Datum a místo podpisu: 

Mníšek pod Brdy, 30.7.2021 

Podpis navrhovatele3: 

 

                                                           
1Autorem musí být předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva - např. foto současného stavu, ale také 
obrázky, skici atp., které návrh ilustrují. 
 
2Návrh může podat kdokoliv z obyvatel (tj. trvale bydlící či žijící) města bez ohledu na věk.V případě, že je 
autor/ka návrhu mladší 15 let, pak musí návrh podpořit jejich zákonný zástupce. 
3 Podpisem navrhovatel/kontaktní osoba souhlasí se zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou sloužit 
pouze pro potřeby městského úřadu Mníšek pod Brdy, pro komunikaci s navrhovateli/kontaktní osobou a 
nebudou poskytovány dalším osobám. 
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PODKLAD PRO NEPOVINNOU PŘÍLOHU POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
 

Předpokládané náklady související s realizací návrhu: Estetický prostor pro kontejnery 

Položka Popis Počet kusů Cena za kus v Kč Cena celkem v Kč 

1 Vymýcení a dosazení zeleně, ošetření poškozených kořenů stávajících 
stromů 

  20 000 

2 Zpevněná plocha pro pojízdné kontejnery   70 000 

3 Zpevněná plocha pro těžké kontejnery na trávu a větve   110 000 

4 Obvodová konstrukce pro prostor pojízdných kontejnerů   140 000 

5 Obvodová konstrukce pro těžké kontejnery   120 000 

6 Informační a vzdělávací panely   10 000 

7 Dokumentace a vytýčení   10 000 

     

     

     

     

Celkové náklady související s realizací návrhu: 480 000 

 


