Pořadové číslo projektu:

2

Název projektu:

Vybudování přístřešku na autobusové zastávce

Popis projektu:

Navrhovatel navrhuje vybudování přístřešku pro cestující na zastávce
autobusu č. 195 u polikliniky Zahradní Město. Přístřešek by měl být
pro cca 20 cestujících a měl by být doplněn o místo k sezení pro
10 osob.

Navrhovatel projektu:

M. Kulinkovský

Lokalita:

Zahr. město-Záběhlice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

80.000 Kč

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Neschváleno:Nelze zrealizovat z prostorového hlediska.
Zastávka by zasahovala na pozemek třetí osoby

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

Zahradní Město - Záběhlice

Název návrhu*:

Vybudování přístřešku na autobusové zastávce

Lokalita, které
se návrh týká*:

Zahradní Město - Záběhlice

Identifikace
navrhovatele:

Miloš Kulinkovský

Adresa trvalého
pobytu:
E-mail*:
Telefon*:
Přesná
lokalizace místa,
Zastávka autobusu 195 před poliklinikou Zahradní město, směr Čakovice
kterého se návrh
týká*:

Odůvodnění
návrhu*:

Před poliklinikou Zahradní město / ve směru na Čakovice /je na chodníku v
Jabloňové ulici zastávka autobusu 195. Přestože ji používají hlavně pacienti
polikliniky, většinou staří lidé, nemá přístřešek ani lavičku. Od budovy
polikliniky, kde se schovávají před deštěm, sněhem a sluncem je zastávka
vzdálená cca 40 kroků. Pokud se cestující špatně pohybují a nechtějí aby jim
autobus ujel, protože by včas nedoběhli, musí i v dešti na něj čekat přímo na
zastávce ve stoje. Nebo stát a překážet v podchodu polikliniky a riskovat, že na
ně řidič autobusu nepočká.
Obojí je vůči pacientům polikliniky, převážně občanům Prahy 10, bezohledné a
zatěžující.

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

zastávka autobusu 195 Jabloňové ulici nemá přístřešek ani lavičku.

Zamýšlený
stav*:

Žádám Uřad městské části Praha 10, aby v rámci akce Moje stopa nechal na
předmětné zastávce autobusu vybudovat přístřešek pro cca 20 cestujících, z
toho polovinu sedících. Protože jak poliklinika Zahradní město, tak Jabloňová
ulice i stávající zastávka leží na záběhlickém katastru, neměl by to být pro UMČ
Praha 10 problém.

Kvantifikace
osob zasažených
Denně stovky cestujících, pacientů polikliniky
realizací
návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

80 000

Souhlasím se
zpracováním
osobních
údajů*:

souhlasím

Fotodokumentace současného stavu:

