Mapový informační systém – chytrá mapa pro vás
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Kde
bude možné stavět dle územního plánu? Kudy vede vodovod či
kanalizace? Změřit jejich vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, na
kterých pozemcích váznou věcná břemena?
Přinášíme vám novou mapovou aplikaci od společnosti Cleerio. Jedná se
o soubor map doplněný o data z našeho úřadu. Všechny informace se
mohou prohlížet najednou, což umožňuje vidět vzájemné souvislosti bez
nutnosti individuálního vyhledávání. Práce s aplikací je velmi
jednoduchá, a protože je online, je přístupná odkudkoli a kdykoli, tedy
i z pohodlí vašeho domova, takže Vám ušetří drahocenný čas.
S mapovou aplikací Cleerio jsme 30. 3. 2017 získali 1. místo v rámci
ocenění Zlatý erb pro Středočeský kraj jako nejlepší elektronická služba.
Jde o podporu konceptu Smart city, kde jde o projekty s využitím nových
technologií a inovativních přístupů na pilířích udržitelnosti,
proveditelnosti, úspor a zapojení veřejnosti.
Odkaz přímo z webových stránek www.obec-lipnik.cz (pod odkazem
mapová aplikace naší obce), nebo rovnou po zadání adresy
https://maps.cleerio.cz/lipnik. Tato mapová aplikace byla navržena tak,
aby transparentně zpřístupnila důležité informace veřejnosti a pomohla
při správě obce.
Po otevření portálu se zobrazí ortofotomapa nebo-li letecký snímek se
základními ovládacími prvky. V menu pod panelem nástrojů je ikona pro
měření vzdálenosti a výměr, legendu, tisk a nahlížení do KN,
po jehož stisknutí a následném kliknutí myší na pozemek či dům se na
samostatné stránce zobrazí informace z Katastru nemovitostí. Pod
symbolem domečku naleznete kompletní přehled výchozích skupin
mapových a datových vrstev. Pouhým kliknutím na název vrstvy můžete
aktivovat nebo vypnout, obsah zobrazované vrstvy. Ikona oka Vám pak
přehledně zobrazí vrstvy, které jsou aktuálně zobrazované na mapě.
Mapy můžete i různě prolínat, díky funkci nastavení průhlednosti
mapových vrstev (rozbalíte šipkou vedle názvu vrstvy).
V mapové aplikaci naleznete přehled o budovách a pozemcích, tak jak
jsou vedeny na Katastru nemovitostí. Zobrazit si tak můžete např.
pozemky s věcným břemenem, pozemky dle vlastníka apod. Aplikace
obsahuje i nový územní plán. Dále zpřístupňuje využití jednotlivých
ploch obce vč. regulativů (textová část územního plánu, která definuje
přípustné i nepřípustné využití daného území). V portálu jsou vedeny
i průběhy inženýrských sítí jako je vodovod a kanalizace a další
vč. rozmístění lamp veřejného osvětlení. V aplikaci naleznete
i zpracovaný pasport místních komunikací, ale i např. hypostezky (zeleně
jsou ty, kde je koním vstup umožněn a červeně naopak). Další velice
zajímavou kapitolou jsou historické mapy - mapa Císařského otisku
stabilního katastru z roku 1842. Jde o krásnou kolorovanou mapu, kde je
zachyceno každé tehdejší stavení (červeně zděné a žlutě dřevěné).
Originály těchto map jsou uloženy v archivu ve Vídni a český katastr
nemovitostí je má neskenované, kde je společnost Cleerio pro nás
zajistila. Můžete se tak podívat, jak se naše obec za těch 175 let rozrostla
a jak to vypadalo na místě, kde právě bydlíte. Veškeré vrstvy pak můžete
vzájemně kombinovat a prolínat pomocí zmíněné funkce průhlednosti.
Získáte tak komplexní přehled nad územím, které Vás zajímá.
Do budoucna plánujeme mapovou aplikaci Cleerio rozšiřovat o další
užitečné informace a nástroje.

OBR1 – územní plán

OBR2 – inženýrské sítě

OBR3 – historická mapa

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Salačová Věnceslava
70 let
Jubilantce přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Občané, kteří nechtějí být uváděni v této rubrice, ať tuto skutečnost
nahlásí na OÚ vždy do 15. dne měsíce březen, červen, září, prosinec
daného roku.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
22.4.2017 od 10 hod. přivítáme v klubovně TJ Sokol Lipník
naše nové občánky:
Benkovou Adélku, Novotnou Martičku a Pojkara Honzíka
V důvodu většího počtu hostů akce proběhne v prostorách
klubovny TJ Sokol Lipník.
Upozornění pro občany:
Od 1.5.2017 začíná pro kombinovaný svoz 14ti denní cyklus.
Nové jízdní řády k PIDu jsou k dispozici na OÚ. V případě
připomínek zasílejte zprávu na urad@obec-lipnik.cz

LIPENSKÝ ZPRAVODAJ 1/2017
Lipník – Víceúčelové hřiště a jeho provoz
Tak jsme se dočkali a hřiště je oficiálně zkolaudováno. Můžeme zahájit
provoz. Takže, abychom měli i akční velikonoce, hřiště bude otevřeno
od 13.4.2017.
Objednání termínu pro vstup na víceúčelové hřiště je na rezervačním
portále: http://www.supersaas.cz/schedule/TJ_Sokol_Lipnik
Registrace na e-mail nebo SMS ve formátu: Jméno, Příjmení, telefon,
adresa, e-mail volitelně. Poté vám bude zřízen účet na rezervačním
portále, kde si budete moci rezervovat termíny, nebo přes SMS.
Kontaktní e-mail: tjsokollipnik@seznam.cz
Kontaktní telefon, SMS: 705 106 038
Pozn.:
* Hráč s trvalým pobytem v obci Lipník má vstupné zdarma, ostatní
zaplatí poměrnou část ze zbylé částky sazby (např. čtyři hráči, jeden
z obce Lipník - 80/4=20 za hráče – celkem se zaplatí 60 Kč)
** Tým složený z většiny hráčů s trvalým pobytem v obci má vstup
zdarma; ostatní zaplatí zbylou částku sazby
*** Mimo pořádané turnaje Obcí Lipník a TJ Sokol Lipník.

www.obec-lipnik.cz
Provozní podmínky:
Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi,
s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán
vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole,
kolečkových bruslích a skateboardu. Dětem mladším 10 let je
vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v
plastových uzavíratelných lahvích. Návštěvník udržuje hřiště
v čistotě. Je zakázán vstup se zvířaty, kouřit v prostoru hřiště,
lézt po konstrukcích, poškozovat zařízení viz. provozní řád.
Vstupné na
víceúčelové hřiště:
Druh sportu
Tenis, badminton*
Kolektivní sporty**
Turnaje ***

Čas
1 hodina
1 hodina
1 den

Sazba v Kč
80
160
600

Počet
hráčů
2-4
4 a více
4 a více

Správce hřiště není prozatím určen. Pokud budete chtít zapůjčit síť, míče
13.5.2017 od 10 hod. proběhne slavnostní zahájení a to
apod. vše je k dispozici na obecním úřadě. K dispozici je síť na tenis,
zejména pro rodiče s dětmi. Bude zápas v oblíbeném
volejbal, míče na basketbal, kopanou, volejbal, tenisový set,
pozemním frisbee, kdy děcka vyzvou své rodiče, takže
badmintonový set.
určitě zavítejte.
Ohlédnutí za prvním lipenským masopustem
4.3.2017proběhl náš první masopust. Chtěli bychom všem, kdo se na
masopustu podíleli, poděkovat: úžasnému kuchaři, kapele, vojákům za
pořadatelskou činnost, kulturnímu výboru, traktoristům, myslivci, který
sejmul medvěda, všem maskám a i všem zúčastněným, atmosféra byla
báječná. Mile nás překvapili místní občané, kolik z nich nás přijalo
a neodmítlo. Poznamenali jsme si všechny nedostatky a budeme se snažit,
abychom na příštím masopustu měli vše ještě lepší. Věříme, že i zase
s vaší pomocí. Děkujeme.

Přijměte pozvání na divadelní představení pro všechny
věkové generace, které pořádáme v prostorách tělocvičny
ZŠ Čachovice. V případě, že bude mít někdo zájem
o zajištění dopravy, jsme v tomto ohledu určitě k dispozici.
Stačí nahlásit na OÚ tel. 326307742, 606 036 331 nebo
na mail: starostka@obec-lipnik.cz

Plánované akce:
30.4. Pálení čarodějnic + stavění májky
Petanque:
1.5. Prvomájový Lipnický turnaj
17.6. MČR 3x3 muži-kvalifikace na MS 2018
Kopaná: http://vysledky.lidovky.cz/soutez-tym-zapasy
16.04.17:00 Milovice B - Lipník
22.04.17:00 Lipník - Kostelní Lhota B
29.04.17:00 Lipník - Sokoleč B
07.05.17:00 Kounice - Lipník
13.05.17:00 Lipník - Chrást
20.05.17:00 Stratov - Lipník
27.05.17:00 Lipník - Straky
03.06.17:00 Bobnice - Lipník
10.06.17:00 Lipník - Sadská B
17.06.14:00 Krchleby - Lipník

