Pořadové číslo projektu:

39

Název projektu:

Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

Popis projektu:

Předmětem návrhu je vybudování sítě cykloboxů pro možnost
uzamčení kola ve strategických bodech: Metro Skalka a Strašnická,
Kubánské náměstí, Nádraží Strašnice, Nádraží Vršovice,
ÚMČ Praha 10, OC Eden a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Navrhovatel projektu:

Ing. Michal Louda

Lokalita:

Vršovice - Vinohrady, Strašnice, Zahradní Město - Záběhlice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

931.700 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

Strašnice

Vršovice – Vinohrady
Zahradní Město - Záběhlice

Název návrhu*:

Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

Lokalita, které se
návrh týká*:

Vršovice - Vinohrady, Strašnice, Zahradní Město – Záběhlice

Identifikace
navrhovatele:

Ing. Michal Louda

Adresa trvalého
pobytu:
E-mail*:
Telefon*:

Přesná lokalizace
místa, kterého se
návrh týká*:

1. Metro Skalka
2. Metro Strašnická
3. Kubánské náměstí
4. Nádraží Strašnice
5. Nádraží Vršovice
6. ÚMČ Praha 10
7. OC Eden
8. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Odůvodnění
návrhu*:

Vytvoření ideální podmínek pro podporu cyklistiky:
- zlepšování zdraví obyvatelstva
- navázání na infrastruktury cyklostezek
- přiblížení se standardům Evropských měst (Berlín, Amsterdam, apod.)
- snižování emisí od aut ve vzduchu
- uzavření kola proti krádeži
- motivace k jízdě na kole
- Praha 10 půjde příkladem ostatním městským částem

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

V daných lokalitách absolutně chybí možnost dočasně bezpečně uskladnit kolo.
Ve všech vybraných lokalitách je prostor pro viditelné umístění boxu - viz příloha.

Zamýšlený stav*:

Vybudování sítě cykloboxů pro možnost uzamčení kola ve strategických bodech.
Viz přiložené vizualizace.

Související náklady na běžnou údržbu budou zcela v režii Ing. Michala Loudy
výměnou za dlouhodobou možnost využívat plochy cykloboxu jakožto reklamní
plochy (v jiných městech běžná praxe).
Kvantifikace osob
zasažených
5000
realizací návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

931700

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

Souhlasím

Přihlašovací formulář projektu Moje stopa

Název návrhu:

Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10

Lokalita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metro Skalka
Metro Strašnická
Kubánské náměstí
Nádraží Strašnice
Nádraží Vršovice
ÚMČ Praha 10
OC Eden
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Identifikace navrhovatele (pokud je jím fyzická osoba):
Ing. Michal Louda

Adresa trvalého pobytu:
Jasmínová 51, Praha 10

Kontaktní e-mail:
michallouda@seznam.cz

Kontaktní telefon:
737 714 392

Odůvodnění návrhu:
Vytvoření ideální podmínek pro podporu cyklistiky:
- zlepšování zdraví obyvatelstva
- navázání na infrastruktury cyklostezek
- přiblížení se standardům Evropských měst (Berlín, Amsterdam, apod.)
- snižování emisí od aut ve vzduchu
- uzavření kola proti krádeži

- motivace k jízdě na kole
- Praha 10 půjde příkladem ostatním městským částem

Současný stav:
V daných lokalitách absolutně chybí možnost dočasně bezpečně uskladnit kolo. Ve
všech vybraných lokalitách je prostor pro viditelné umístění boxu - viz příloha.

Zamýšlený stav:
Vybudování sítě cykloboxů pro možnost uzamčení kola ve strategických bodech.
Viz přiložené vizualizace.

Kvantifikace osob zasažených realizací návrhu:
Aktuálně 0 lidí, po realizaci tisíce, potenciál desetitisíce…

Předpokládané náklady jsou uvedeny bez DPH:
Čtyřbox bez uzamykání pro 8kol

55 000

Ovládací modul

8 000

4x elektronický zámek

8 000

Kotvení + montážní materiál

5 000

Přívod elektrické energie (fotovoltaika X ČEZ)
Případné zpěvnění povrchů

12 000

Při 8-mi lokalitách a průměrné ceně 90 000,- :
Projekt

4 000 x 15 000

720 000,-

50 000,-

Kompletní předpokládaná cena bez DPH:

770 000,-

Kompletní cena s DPH

931.700,-

Jak zjistím výši nákladů a co jsou související náklady?

Související náklady na běžnou údržbu budou zcela v režii Ing. Michala Loudy
výměnou za dlouhodobou možnost využívat plochy cykloboxu jakožto reklamní
plochy (v jiných městech běžná praxe).

Fotodokumentace současného stavu: viz druhá příloha

Poučení: osobní data navrhovatelů jsou požadována pro potřeby úřadu (k ověření splnění
podmínky trvalého pobytu ve správním území MČ Praha 10 a pro komunikaci s navrhovateli)
a nebudou poskytována dalším osobám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (okénko k zaškrtnutí)

Vizualizace cykloboxů

Metro Strašnická

Metro Skalka

Kubánské náměstí

Nádraží Strašnice

