Pořadové číslo projektu:

37

Název projektu:

ORIGINÁLNÍ MAXI LAVIČKA / sáňkovací vrch Zahradní Město,
mezi ul. Jasmínová a ul. Platanová

Popis projektu:

Návrh řeší pevnou instalaci maxi lavičky v horní části „sáňkovacího kopce“. Lavička má originální design a pojme 8 až
10 osob.

Navrhovatel projektu:

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

Lokalita:

Zahradní Město - Záběhlice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

109.000 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*:

ORIGINÁLNÍ MAXI LAVIČKA / sáňkovací vrch Zahradní Město, mezi ul. Jasmínová
a ul. Platanová

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 - „sáňkovací vrch“ mezi ulicemi Jasmínová a Platanová.
Pozemek svěřený MČ Praha 10

Odůvodnění
návrhu*:

Sáňkovací svah se nachází v zástavbě panelových domů Zahradního Města a
vznikl navážkou zeminy při původní výstavbě. V sousedství je dopravního hřiště,
azylový dům v Jasmínové ulici. Tento prostor slouží veřejnosti během roku, kdy
není dostatek sněhu především jako „venčící loučka pro psy“ a v zimě dětem pro
bobování a sáňkování. Umístěním originální MAXI LAVIČKY, která najednou
umožní posezení až pro 10 osob a je zároveň uměleckým dílem, bychom
zprostředkovali veřejnosti zajímavé místo pro relaxaci, čtení, či setkávání s
přáteli. Souběžně by došlo ke zpestření veřejného prostoru.

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*:

Naším návrhem je v místě horní části „sáňkovacího kopce“ vhodně a pevně
instalovat maxi lavičku typu MAGIS lavičku Folly rezavě hnědou od designéra Ron

Arad, Magis. Orientační cena za pořízení maxi lavičky* vč. DPH cca: 99.000 Kč
(*bez úprav na pevné ukotvení – předpoklad nákladů za úpravy cca 10 tis.)
Celkem částka vč. instalace … cca 109.000,- Kč. Dostupnost: na objednávku /
Doprava: zdarma / Kód produktu: 001617 / Pozn.: Tento objekt unesou cca 4
dospělé osoby – existuje možnost zalití betonem, nebo navrtání úchytů, které se
zalejí do země (pojistka proti odcizení) – není započteno v nákladech – nutné
zajistit zakotvení dle doporučení. Tuto designovou lavičku Folly navrhl designér
Ron Arad, který si rád pohrává s hranicí, kde design končí a sochařství začíná.
Lavička Folly je vyrobena z odolného plastu, rotačně lisovaného polyethylenu,
charakterizující pohyb. Na tuto zcela funkční, jednoduchou a velmi pohodlnou
lavičku se vejde 8 až 10 osob, je vhodná do venkovního prostředí ai na veřejná
prostranství. Na úchvatný tvar a příjemné posezení na této lavičce prý nikdy
nezapomenete. Rozměry: Délka 3600 mm, šířka 950 mm, výška sedátka 370 mm,
celková výška 1100 mm. Materiál:Rotačně tvarovaný polyethylen. Originální
design z roku 2013. Hmotnost 160 kg.
Kvantifikace osob
zasažených
5000
realizací návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

109000

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

