
Participativní rozpočet – Projekty pro Nový Jičín 2019 

Název projektu: Venkovní čítárna ve Smetanových sadech 

 

Zkrácený popis: Cílem je oživit veřejný prostor a nabídnout obyvatelům města možnost trávit volný 

čas novým způsobem. Díky projektu vznikne ve Smetanových sadech příjemný relaxační prostor 

tvořený veřejně sdílenou knihovnou a dřevěným prvkem pro posezení a relaxaci o délce 5 m. Z 

knihovny si každý může zapůjčit knihu (at' už ke čtení v parku nebo si ji půjčit domů), zároveň zde 

mohou lidé přinést své knihy z domova a nabídnout je tak dalším čtenářům, projekt tím nese 

ekologickou myšlenku znovu využití nepotřebných věcí. Zápůjčka knih bude zdarma. Krom toho, že v 

Novém Jičíně vznikne zcela nové místo, které oživí park a místní komunitě nabídne nový způsob 

trávení volného času, podpoříme také myšlenku sdílení a výměny knih. 

Lokalizace: Smetanovy sady, v části za mateřskou školou, katastrální území Nový Jičín 

Horní Předměstí 707431, parcelní číslo 559/2, vlastníkem je Město Nový Jičín 

Popis projektu: Projekt nabídne místním obyvatelům novou aktivitu v rámci veřejného prostoru a 

místního parku, ten má mnohem větší potenciál využitelnosti, než je současný stav. Park je 

momentálně využíván převážně k venčení psů. Zřízení pouliční knihovny, které se napříč republikou 

těší stále větší popularitě, společně s prostorem pro posezení a relaxaci je způsob, jak lidem 

nabídnout nový a atraktívní způsob trávení volného času v parku. Na tomto místě bude možné do 

budoucna uspořádat různé veřejné akce, např. veřejné čtení ve spolupráci s Městskou knihovnou. 

Cílem projektu je tedy oživit veřejný prostor a nabídnout obyvatelům města nový způsob, jak 

příjemně trávit volný čas v místním parku. Zároveň podpořit myšlenku sdílení, recyklace 

nepoužívaných věcí (knih) a čtení. Výstupem projektu bude nákup a instalace venkovní knihovny a 

dřevěného prvku pro posezení o délce 5 m a šířce 1,5 m. 

Předpokládané zahájení: Červenec 2019 

Předpokládané ukončení: říjen 2019 

Předpokládané náklady: 72 343 Kč 

Celkový rozpočet projektu činí 72 343 Kč s DPH, z toho cena Veřejné knihovny je 27 876 Kč a cena 

Dřevěného prvku pro posezení o délce 5 m činí 44 467 Kč. V ceně je zahrnuta výroba, doprava a 

instalace prvků. 

 

Stanovisko OMI: 

Navržené místo je v kolizi s připravovanou IA dětského hřiště. Nutno najít vhodné umístění. Cenu 

není možné ověřit, pokud nebude upřesněné umístění. 

Stanovisko OŽP: 

Žádné aktivity na úkor zelených ploch, park "přetížen", záměr čítárny byl v zahradě u knihovny, 

souhlasím s realizací čítárny na zpevněné ploše proti altánu, popř. kolem altánu, stojan s knihami lze 

případně umístit i k "podiu" za španělskou kaplí, je dimenzováno jako prvek k sezení a ležení. 

Pozn.: čítárnu i s prvkem k sezení je dle rozměrů možné umístit na zpevněnou plochu proti altánu 

 



Popis iednotlivých  prvků Veřeiné čítárny

Venkovní  knihovna
Jedná  se o prvek  mobiliáře  z akátového  dřeva

se třemi  po{icemi,  střiškou  a dviřky

s píexisk(em.  Výška  prvku  190  cm,  šíře  100  cm.

Prvek  je  kotven  přimou  betonáží  do patek  ze

zákíadového  betonu.  Knihovna  bude  vyrobena

tak,  aby  nepropouštěla  vodu.  Povrchová  úprava

nátěr  siínovrstvou  lazurou.  Na boční  stěně

knihovny  bude  umistěn  Výpůjční  řád,  který  bude

upravovat  pravidla  použivání  knihovny.

Dřevěný  prvek  pro  posezení

V blizkosti  knihovny  bude  umístěn  dřevěný  prvek  pro  posezení  a relaxaci  tak,  aby

si čtenáři  rovnou  mohli  vypůjčenou  knihu  přečíst  v přírodním  prostředí  pod

korunami  stromů.  Prvek  bude  5 m dtouhý  a 1,5  m široký,  po celé  délce  se bude

vínit.  Návštěvníci  jej  mohou  využit  k posezení,  mohou  si na něj  íehnout  a

relaxovat  s dobrou  knihou  v ruce.

Kotvení  prvku  je  přimou  betonáží  do patek  ze zákíadového  betonu.  Materiál

zhotovení  je  vysoce  kvalitní  akátové  dřevo.
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