Pořadové číslo projektu:

36

Název projektu:

UMÍSTĚNÍ HOUPACÍ LAVICE U ZASTÁVKY TOPOLOVÁ

Popis projektu:

Návrh nabízí zpestření nevyužitého místa v ulici Topolová
u zastávky MHD prvkem pro posezení, setkávání, ale i relaxaci
dětí, mládeže i seniorů. Originální houpací dvou-lavice
by sloužila veřejnosti v průběhu celého roku.

Navrhovatel projektu:

Občanské sdružení SEPPIA, Kamelova 3260/3, 106 00 Praha 10,
Lenka Holubcová

Lokalita:

Zahradní Město - Záběhlice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

120.000 Kč

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Schváleno

Přehled všech projektů najdete na:
http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/aktualne.aspx

Zahradní Město - Záběhlice

Název návrhu*:

UMÍSTĚNÍ HOUPACÍ LAVICE U ZASTÁVKY TOPOLOVÁ

Lokalita, které se
návrh týká*:

Zahradní Město - Záběhlice

Identifikace
navrhovatele za
organizaci:

Lenka Holubcová

Adresa sídla
organizace:

E-mail*:
Telefon*:
Přesná lokalizace
místa, kterého se
návrh týká*:

Praha 10, Zahradní Město - ulice Topolová v místě mezi panelovou zástavbou přímo u zastávky MHD -Topolová, pozemek svěřený MČ Praha 10.

Odůvodnění
návrhu*:

Ve výstavbě Zahradního Města za zastávkou Topolová se nachází zajímavý rovný
terén bez jakéhokoliv účelu. Rádi bychom toto nevyužité místo zpestřili prvkem
pro posezení, setkávání, ale i relaxaci veřejnosti, rodičů s dětmi, ale také např.
mládeže a seniorů a podpořili tím možnost mezigeneračního setkávání.

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

Ulice Topolová je jednou z hlavních ulic protínající Zahradní město, kde se
potkávají senioři, rodiče s dětmi, mládež. Za zastávkou Topolová se nachází
zajímavý rovný travnatý terén bez jakéhokoliv využití.

Zamýšlený stav*:

Rádi bychom zpestřili toto nevyužité místo (v ulici Topolová u zastávky MHD)
prvkem pro posezení, setkávání, ale i relaxaci dětí, mládeže i seniorů. Originální
houpací dvou-lavice by sloužila veřejnosti v průběhu celého roku. Vznikl by nový
prvek této lokality - vhodný k setkávání - tzv. meeting point, protože lavice se
skládá ze 2 lavic, které jsou otočené k sobě a houpající se osoby mohou bez
problémů komunikovat. Ulice Topolová je hlavní „tepnou“, která propojuje ulici
Švehlovu a Práčskou v blízkosti MŠ Zvonková, i seniorského domu tamtéž.
Umístěním této atypické lavice bychom zpestřili dané místo, které by lákalo k

posezení kolemjdoucí všech věkových kategorií. Zároveň by tuto možnost mohli
využít i čekající na autobus.
Kvantifikace osob
zasažených
5000
realizací návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

cca 120.000,- Kč

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

