Městský park

Témata:

Projektová koordinace:
Akce:
Náklady:

Nádraží
Černošice

-

místo pro setkávání domácích i přespolních
louka pro piknik, plácek pro petanque nebo jiné hry, stánek se zmrzlinou, altán
vzrostlé stromy i kvetoucí, proměnlivost během roku
atraktivita v návaznosti na cyklostezku, městský charakter
doplnění přechodu přes Radotínskou ulici (u Lidlu)
kolize s pořádáním kulturních open-air akcí, záplavová zóna
výsadba parkové zeleně
doplnění mobiliáře
drobné stavby
podle rozsahu – odhadem v řádu statisíců

-

Projektová koordinace:

-

Akce:

-

Náklady:

-

rekonstrukce železniční zastávky – hlavní přestupní uzel – image, odpovídající
tomuto významu – „uvítání ve městě“, dopravní terminál
posílení role pěších (rozšíření chodníků – propojení s pěší zónou, zklidnění
motorové dopravy – šikana)
řešení dopravy v klidu (možnost rozšíření přemostění Švarcavy)
vhodné koordinovat s projektem optimalizace železnice a územní studií Centrum
Karlštejnská, změna územního plánu
úprava povrchů, doplnění městského mobiliáře, nová budova zastávky, rozšíření
mostu přes Švarcavu, zeleň,
podle rozsahu – odhadem v řádu milionů

-

reartikulace koridoru cyklostezky od městského parku po lávku přes Berounku
zamaskování kanalizačních řadů a šachet, zvýšení atraktivity místa

-

Promenáda

Příměstský
park

Témata:

Témata:

-

sportovně-rekreační využití
zachování přírodního charakteru, doplnění mobiliáře (přírodní materiály), herní
prvky, vazba na řeku

Témata:

Ulice K Lesíku
„hravá ovocná
cesta“

(cyklo)křižovatka

Témata:

Projektová koordinace:
Akce:
Náklady:

-

vybudování nové lávky do Lipenců v prodloužení Kazínské ulice
změna uspořádání uličního profilu Kazínské (přemístění parkovacích stání)
jasné vyznačení vedení cyklostezky (matoucí prudký odklon od Berounky a
kam dál) – turistická křižovatka
zpřístupnění řeky terénními schody (krmení kačenek)
koordinace s MČ Praha - Lipence, záplavová zóna
úprava povrchů
doplnění mobiliáře (zejména pro turismus – posezení, strom, orientační prvky)
vybudování lávky
podle rozsahu – odhadem 1 milion korun při spoluúčasti Lipenců

Témata:

-

hlavní cesta do školy a školky – doplnění drobných atraktivit a mobiliáře
úprava stávající zeleně a její doplnění zejména v části nad školou
výsadba třešní v části na úrovni školy, malovací kameny pro děti
doplnění chodníku v horní části
revitalizace občasného toku
zeleň, mobiliář příp. úprava povrchů, výsadba
podle rozsahu – jednoduchá varianta lze i v řádu desetitisíců

Témata:

-

Projektová koordinace:

-

prostor propojující kino a radnici, rozvoj městského centra
možnost zapojení Švarcavy nebo naopak její překrytí a rozšíření plochy parku
doplnění posezení a zpevněných ploch, řešení dopravy v klidu (nové
uspořádání)
koordinovat s projektem nové radnice

Projektová koordinace:
Akce:
Náklady:

Park u radnice
Brána do města

Témata:

-

uvítání ve městě – hlavní vjezd (ostrůvek v křížení ulic Slunečná a Vrážská)
posílení identity města – architektonická etuda na znak města – trojlístek
(socha), úprava povrchu, výsadba

Mokropeské
nádraží

Centrum Vráž

Témata:

Projektová koordinace:
Akce:
Náklady:

-

centrum jako křižovatka, sjednocení povrchů na obou stranách ulice Vrážská
posílení role pěších (zklidnění motorové dopravy – šikana)
řešení dopravy v klidu (nové uspořádání)
úprava uličního profilu ulice Husova před cukrárnou
doplnění mobiliáře
vhodné koordinovat s projektem rekonstrukce silnice II. třídy
úprava povrchů, doplnění městského mobiliáře
podle rozsahu – odhadem přes 1 milion (spoluúčast kraje)

Náklady:

-

Projektová koordinace:
Akce:
Náklady:

-

důležitý dopravní uzel – posílení identity – hříčka – Mokropsy = mokří psi –
sochy psů v exponovaném místě u nádraží – zvýšení atraktivity (vzhledem
k poloze u hlavní cyklistické tepny)
doplnění mobiliáře (dětské herní prvky, turistické posezení)
rekonstrukce nádražní budovy
koordinovat s ČD a SŽDC
úprava povrchů, doplnění městského mobiliáře a soch
podle rozsahu – odhadem v řádu statisíců

-

vyhlídkový bod nad řekou v rozšíření stávající cesty nad skalní stěnou
nová atraktivita v turisticky exponované části
doplnění posezení a inforamčních prvků
podle rozsahu – odhadem v řádu statisíců

Vyhlídka nad
řekou

Městská pláž

Témata:

Témata:

-

nová výsadba u mlýna
povodňový kůl
doplnění posezení a herních prvků
podle rozsahu – odhadem v řádu desetitisíců

Témata:
Náklady:

Zobytnění ulice
Vrážská

Témata:
Projektová koordinace:

-

ulice Vrážská jako výrazná bariéra, která ostře rozděluje město
autodoprava zcela vítězí nad pěšími, neobytnost, kolize u vjezdů na pozemky
rozšíření uličního profilu a doplnění koridoru pro pěší, doprovodná zeleň
nevyhnutelná změna územního plánu, doporučuje se zpracování regulačního
plánu (zásah do majetkových práv – nezbytnost ustoupení oplocení)

