Pořadové číslo projektu:

41

Název projektu:

Rekonstrukce zahrady Domu Um

Popis projektu:

Návrh obsahuje vybudování dřevěné kryté pergoly se 2 lavičkami na zpevněné ploše pod hrušní v zahradě Domu Um, kterou by mohli využívat rodiče
dětí a děti navštěvující kroužky. Dále pak výstavbu malého dřevěného srubu
vedle pergoly, ve kterém by si děti mohly hrát. Nevyhovující travnatý povrch
by bylo odstraněn a nahrazen travním kobercem.

Navrhovatel projektu:

Martin Toulec

Lokalita:

Strašnice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

190.000 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

Strašnice

Název návrhu*:

Rekonstrukce zahrady Domu Um

Lokalita, které se
návrh týká*:

Strašnice

Identifikace
navrhovatele:

Martin Toulec

Adresa trvalého
pobytu:

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

zahrada Domu Um, Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10

Odůvodnění
návrhu*:

Zahrada Domu Um je momentálně minimálně využívaná. Chybí zde zázemí pro
rodiče, kteří přivedli své děti na kroužky. Proto navrhujeme vybudování kryté
pergoly s lavičkami, kam by si rodiče mohli při čekání na děti sednout. Zároveň
chceme postavit vedle pergoly dětský domek, který by děti mohly využít před
nebo po kroužku. Domek by také sloužil dětem z Centra pro předškolní děti (cca
15 dětí), pro které je momentálně zahrada v podstatě nevyužitelná.
Vzhledem k tomu, že po nedávné sanaci domu, je trávník na zahradě v
dezolátním stavu a místy už je jen bahno, navrhujeme také zatravnění plochy
travním kobercem. Kvůli vytíženosti prostoru a nemožnosti ho uzavřít po dobu
růstu nového vysetého trávníku, se nám travní koberec zdá ideální.

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

V současné době je pro rodiče a děti na zahradě umístěna u vchodu do budovy 1
lavička, která se na zimu uklízí. Dále jsou na zahradě 3 dřevěné prvky - pták, který
má pouze dekorační funkci, jezevčík - na kterého si děti mohou také sednout a
břevno na lezení.
Trávní plocha je díky sanaci domu a velkému pohybu osob rozbahněná, místy
tráva zcela chybí.

Zamýšlený stav*:

Navrhujeme vybudovat na zpevněné ploše pod hrušní dřevěnou krytou pergolu
se 2 lavičkami, kterou by mohli využívat rodiče dětí a děti navštěvující kroužky.
Vedle pergoly bychom rádi vybudovali malý dřevěný srub, ve kterém by si děti
mohly hrát.
Vzhledem ke stavu trávníku dále navrhujeme jeho odstranění a nahrazení
travním kobercem.
Návrh je zakreslen v přiloženém plánku.

Kvantifikace osob
zasažených
150
realizací návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

190000

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

Fotografická příloha:

Ostatní přílohy:

