Pořadové číslo projektu:

30

Název projektu:

ÚPRAVY NA SÁŇKOVACÍM VRCHU / mezi ulicemi Jasmínová
a Platanová

Popis projektu:

Návrh nabízí rozšíření možností využití sáňkovacího kopce mezi ulicemi
Jasmínová a Platanová, a to výstavbou nerezové dvouklouzačky. Jelikož
by navrhovaná skluzavka měla mít délku 25-30 m, jednalo by se o jednu
z nejdelších nízkých terénních nerezových 2-klouzaček v České republice, která by se tak stala novou atrakcí pro občany všech kategorií.

Navrhovatel projektu:

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

Lokalita:

Zahradní Město - Záběhlice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

460.000 Kč

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Vzhledem k náročnosti na terénní úpravy je návrh navrhovatelem přepracováván

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

Zahradní Město - Záběhlice

Název návrhu*:

ÚPRAVY NA SÁŇKOVACÍM VRCHU / mezi ulicemi Jasmínová a Platanová

Lokalita, které se
návrh týká*:

Zahradní Město - Záběhlice

Identifikace
navrhovatele za
organizaci:

Občanské sdružení Seppia, Lenka Holubcová

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

"SÁŇKOVACÍ KOPEC" mezi ulicemi Jasmínová a Platanová
Zahradní město - Praha 10

Odůvodnění
návrhu*:

Stávající situace a důvod změny:
Uměle vytvořený „sáňkovací svah“ je unikátním prvkem v husté zástavbě
panelových domů Zahradního Města, který vznikl navážkou zeminy při původní
výstavbě. Nachází se v sousedství dopravního hřiště, azylového domu v
Jasmínové ulici, dětského hřiště pro děti mladšího věku. Tento prostor slouží
veřejnosti během roku, kdy není dostatek sněhu, jako „venčící loučka pro
pejskaře“. Pouze v zimě při vhodných sněhových podmínkách dochází k hojnému
využívání – sáňkování, bobování. Bohužel podmínky pro sáňkování vzniknou do
roka jen na několik málo týdnů, či dnů. Proto chceme využít toto jedinečné místo
ke „klouzání“ i po zbytek roku. Vznikl by tak nový rozměr této lokality a kopec by
mohl sloužit k trávení volného času, sportu, relaxaci i odpočinku všem věkovým
skupinám v jakémkoliv ročním období. Zároveň je důležité ještě jednou
zdůraznit, že se kopec nachází v blízkosti nově upraveného dopravního hřiště,
nově vybudovaného dětského hřiště pro mladší děti, ale i azylového domu v
Jasmínové ulici, kde převážně pobývají rodiče s dětmi, které by toto blízké
zpestření jistě hojně využívali. Celkově by tímto prvkem byla podpořena
komplexnost nově vznikající relaxační zóny pro obyvatele panelové zástavby
Zahradního Města.

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

V současnosti je sáňkovací kopec využíván veřejností nejvíce v zimních měsících,
když je dostatek sněhu. Jinak toto unikátní místo během roku zeje prázdnotou a
využívají ho občané především na venčení psů. Na kopec vedou z obou stran
schody.
Zadní část je osazena stromky.

Zamýšlený stav*:

Upravením tohoto unikátního prostoru, chceme zprostředkovat veřejnosti
možnost využívání nakloněného terénu během celého roku. Tím by mohla být
právě navrhovaná realizace výstavby jedné z nejdelších nízkých terénních
nerezových 2-klouzaček v České republice, která by se tak stala novou atrakcí pro
děti, mládež (i dospělé) všech kategorií. Možnost pořádání každoročních soutěží
o nejrychlejší sklouznutí apod. Prostor by byl toutu úpravou mnohem lépe využit
k aktivnímu trávení volného času široké veřejnosti. Místo by se zároveň stalo
"unikátní" atrakcí pro obyvatele v rámci městské části Prahy 10.

Kvantifikace osob
zasažených
10000
realizací návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

cca 460000

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

Fotografické přílohy:

Ostatní přílohy:

