Pořadové číslo projektu:

5

Název projektu:

Odpady v třetím tisíciletí

Popis projektu:

Návrh řeší rekonstrukci prostoru pro odpad v ul. Jetelová. Současné
popelnicové stání by mělo být kompletně předěláno. Jeho stěny z betonových prvků a zvětralých cihel by měly být odstraněny a podlaha
opravena. Nové stěny by měly být provedeny z kovu nebo z kombinace
kovu a dřeva, instalováno by mělo být i nové zastřešení.

Navrhovatel projektu:

Společenství vlastníků jednotek domu Jetelová 2856 až 2860, Praha 10, Květa Chlupová

Lokalita:

Zahradní Město - Záběhlice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

427.000 Kč

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Neschváleno: Investice do zákonné povinnosti přilehlého domu.

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

Zahradní Město - Záběhlice

Název návrhu*:

Odpady v třetím tisíciletí

Lokalita, které se
návrh týká*:

Zahradní Město - Záběhlice

Identifikace
navrhovatele za
organizaci:

Květa Chlupová

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

Místo se nachází v Zahradním Městě, poblíž křižovatky ulic V Korytech a Jetelová. Přesné
souřadnice místa: N 50.05776, E 14.49412

Odůvodnění
návrhu*:

Místo je veřejným prostorem ve smyslu podmínek této akce. Pravidelně jej užívají desítky či spíše
stovky obyvatel. Přitom však je v žalostném stavu. Na místě se nachází ohrazené stání pro popelnice
na odpad směsný i tříděný. Stání však bylo vybudováno již řádově před padesáti lety. Zub času se na
něm zřetelně podepsal. Místo by si, už s ohledem na míru, s jakou je především obyvateli přilehlých
domů navštěvováno, jakož i proto, že je dobře patrné z vcelku frekventované ulice V Korytech,
zasloužilo popelnicové stání nové, resp. to stávající opravené.

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

Popelnicové stání není v dobrém stavu. Betonový materiál postupně degraduje. Jedna stěna stání je
po nárazu zřejmě popelářského vozu poškozena. V místě se přitom nacházejí jak popelnice na
směsný odpad, tak i na odpad tříděný. Směsný odpad sem přinášejí obyvatelé dvou přilehlých
bytových domů (v nich je celkem 230 bytů s asi pěti sty obyvateli), tříděný odpad pak i lidé z dalších
míst.
Rozměr betonové základny je 12,7m x 4,1m.

Zamýšlený stav*:

Popelnicové stání by mělo být kompletně předěláno. Jeho stěny z betonových prvků a zvětralých
cihel by měly být odstraněny, podlaha by měla být opravena. Nové stěny by měly být provedeny z
kovu nebo z kombinace kovu a dřeva, instalováno by mělo být nové zastřešení. Využití místa ze
strany veřejnosti by se neměnilo.

Kvantifikace osob
zasažených
realizací návrhu*:

700

Předpokládané
náklady*:

427.000 Kč

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

Fotografická příloha:

