13 Revitalizace hřiště v ulici Prostřední
Navrhovatel: Zuzana Štěpančíková
Odůvodnění: Návrh řeší dětské hřiště na ulici Prostřední, svým současným stavem bohužel
nevyhovuje potřebám obyvatel, zvláště dětem, které ho každodenně využívají. Hřiště se
nachází uprostřed zástavby rodinných domů, ve slepé ulici. Kolem hřiště rostou přerostlé
keře, které sice brání, aby míče neutíkaly z hřiště, ale také brání pohledu na hřiště, takže se
zde často uchyluje mládež, která zde sedí a popíjí alkohol a kouří. Velmi často musíme z hřiště
uklízet střepy, aby se nezranily děti, které si zde před den hrají. Na hřišti jsou umístěny 2 prvky
ze smrkového dřeva: šestihran s řetězy a tyčemi, věž s řetězy a místo skluzavky je šikmá
dřevěná výstupná plocha ze smrkové kulatiny. Prvky zde byly přemístěny z Vodní ulice. Jsou
zkráceny a zvláště šestihran neplní žádnou funkci, protože je tak nízko, že se po tyčích a
řetězech šplhat nelze. Staré pískoviště je zarostlé trávou, svou funkci neplnilo, protože se zde
často venčí psi nebo kočky. Uprostřed hřiště je umístěna vyasfaltovaná plocha 11 x 21m, kde
je možné si zahrát baskebal či volejbal. Letos byly nově natřeny sloupy a vyměněny staré
basketbalové koše a odrazové plochy za koši, které byly již v havarijním stavu. Vyasfaltovaná
plocha hřiště je zdeformovaná prorůstajícími kořeny borovice a modřínu, ze kterých občas
odpadne při velkých větrech suchá větev. Nerovný asfaltová povrch je nebezpečný, děti o
výdutě zakopávají při hře, jízdě na dětských odrážedlech, kolech apod. Celková vzhled hřiště
působí dosti ponurným a neudržovaným dojme.
Popis: Na hřišti je potřeba odstranit stávající 2 nevhodné prvky a zbytky starého pískoviště,
tzn. 4x obrubníky. Staré prvky je potřeba nahradit novými, které splňují normy bezpečnosti.
Navrhuji umístění těchto prvků: hrazda, věž se skluzavkou, vahadlová houpačka, houpačka na
pružině. Asfaltovou plochu je třeba vyrovnat a opatřit odpruženým nátěrem či dlažbou
vhodnou na jízdu kol a k míčovým hrám. Na obou stranách hřiště se nachází dva modré
sloupky s několika háčky a klikou, které dříve sloužily k umístění volejbalové sítě. Dnes již
žádnou funkci neplní, jsou nebezpečné a hrozí zde nebezpečí nárazu. Přístupový chodník je
třeba vyrovnat a opatřit novým povrchem. Dále je nutno upravit zeleň kolem hřiště, zhodnotit
zdravotní stav stromů.
Pro koho bude návrh přínosný: Projekt bude přínosný zvláště pro místní část rodin s dětmi,
také pro rodiny širšího okolí místní části Štěpánov. Hřiště navštěvují i místní školky, které
každý den kolem chodí na procházku a zastavují se zde.
Předpokládaná výše nákladů včetně DPH – 499 900 Kč
- Povrch hřiště – 207 900 Kč
- Hrazda – 20 000Kč
- Věž se skluzavkou – 80 000 Kč
- Vahadlová houpačka- 16 000 Kč
- Houpačka na pružině – 20 000 Kč
- Doprava – 10 000 Kč
- Umístění prvků a montáž- 60 000 Kč
- Certifikace- 30 000 Kč
- Zhodnocení zdravotního stavu stromů – 8 000 Kč
- Kácení – 25 000 Kč
- Nová výsadba – 10 000 Kč

Místo realizace projektu: Ulice Prostřední, místní část Štěpánov, GPS:49.4645983N,
17.9838942E

