
POZVÁNKA :               REVITALIZACE KŘESŤANKÉHO VRCHU 

veřejné setkání na téma obnovy lesoparku 

Vážení občané, pokud Vám není prostředí ve městě lhostejné a chcete se zapojit do obnovy významné 

veřejné parkové plochy ve městě, zúčastněte se ankety a přijďte.

KDY:    v čtvrtek 19. 03. 2015 v 18:00 

KAM:    do obřadní místnosti MÚ KLATOVY, č.p. 62/I,  1.patro  

PROGRAMU: Diskuse na téma  budoucího využití Křesťanského vrchu.  Projednání Vašich námětů  ohledně  

charakteru území a jeho budoucí vybavenosti. Vaše  představy budou dále zohledněny při zpracování 

krajinářské studie obnovy Křesťanského vrchu.  

 

HISTORIE -  r.1882 – zřízení křížové 

cesty na Křesťanského vrchu. Kaple Umučení páně 
byla hojně navštěvována o svátcích, zejména na 
Zelený čtvrtek. Roku 1904 se stala křížová cesta 
součástí nově založeného lesoparku, jenž sloužil 
pro účely odpočinku a relaxace pacientu 
nemocnice i obyvatel města.  

 

 

 

SOUČASNOST – r.2015  Současný stav 

vyžaduje kompletní rekonstrukci daného místa. 

Lesopark byl v dobách minulých ponechán 

živelnému vývoji, nyní zeje prázdnotou. Město 

Klatovy již započalo s prvními kroky k oživení místa 

- byl odstraněn objekt skautské klubovny, 

provedeno pročištění lesa a město Klatovy získalo 

zpět do svého majetku pozemek křížové cesty. 

 

BUDOUCNOST – Cílem záměru je navrátit 

místu jeho ztracenou atmosféru, vytvořit živou 
městskou krajinu uživatelnou a obyvatelnou lidmi. 
Obnovit tradiční výletní místo, jenž nabídne nové 
možnosti pro využití volného času Vás – občanů 
různých věkových skupin.  –  PŘIJĎTE ŘÍCT VÁŠ 
NÁZOR 

          ? 
 



 

............................................................................................................... 

Odpovězte nám na pár otázek. Vaše názory zohlední architekti při přípravě krajinářské studie. 

 

Navštěvujete Křesťanský vrch? 

 ano 
 zřídka 
 ne 

 
 

Jak Křesťanský vrch v současné době využíváte? 

 chodím okolo 
 chodím sem na procházky a odpočívat 
 venčím tady psa 
 pouze jím procházím 
 za účelem sportu (uveďte jaký)………… 
 nevyužívám 
 jiné (vypište):…………………………………….     

 
 
Co by měl Křesťanský vrch v budoucnu nabízet svým 

návštěvníkům? 

 místo k setkávání  
 místo k relaxaci a odpočinku 
 výletní místo 
 prostor pro kulturní produkci 
 prostor pro sport (uveďte jaký)…………. 
 něco jiného (vypište co) ……………………. 
 nevím 

 
 
Jakou vybavenost Křesťanského vrchu byste zde 

uvítali? 

 

 letní kavárna    
 místo na pikniky 
 prostor pro pořádání vystoupení a představení       
 krytý altán 
 dětské hřiště 
 jiné (vypište):…………………………………..     

 

Jaké opatření pokládáte za vhodné: 

 

 zákaz podávání a konzumace alkoholických 
nápojů 

 zákaz venčení psů bez vodítka 
 zákaz rozdělávání volného ohně  
 zákaz hlasité reprodukce mimo povolené akce 
 jiné (vypište):………………………………….     

 

Jaké prvky mobiliáře Vám na Křesťanském vrchu 

chybí? 

 lavičky             
     

 jiné prvky a plochy pro sezení (než pouze 
lavičky)                

 odpadkové koše   
 herní prvky pro děti 
 sportovní, cvičící prvky          

       
 koše na psí exkrementy      
 umělecká díla     

  
 stojany na kola          

       
 zdroj pitné vody – pítko       

     
 veřejné osvětlení 
 jiné (vypište):………………………………...     

 
 

Co vám v prostoru Křesťanského vrchu nejvíce chybí? 

Vypište: 

………………………………………………………………………………… 

 

Anketu je možné vyplnit elektronicky na adrese www.mukt.cz,  

nebo vyplněnou odevzdat na podatelně městského úřadu, či na veřejném projednání dne 19.03.2015.  

 

 


