Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

NÁVRH USNESENÍ
Č.: úprava prostoru „za lávkou“

ze dne: 30.11.2020

Ve věci: úprava prostoru „za lávkou“
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 – Lhota k návrhu zastupitele po
projednání:
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu

II.

Schvaluje
a) uvolnění finančních prostředků na uvedené body dle důvodové
zprávy
b) celoroční údržbu (sekání uvedené části louky)
c) stanovení pracovní skupiny vlastní řešení návrhu

III.

Ukládá
a) starostce MO10 Plzeň zajištění finančního pokrytí ve spolupráci
s pracovní skupinou a potřebami dle průběhu prací

Zprávu předkládá:

Ondřej TOPINKA

Zastupitel MO10

Zprávu zpracoval dne:

22.11.2020

Ondřej TOPINKA

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 30.11.2020 ke úprava prostoru „za lávkou“
zastupitelstva MO10 Plzeň

1.

Název problému a jeho charakteristika
Vytvoření odpočinkového a kulturního prostoru na pozemcích MP za lávkou
„Járy Cimrmana“.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
V současné době jsou pozemky č. 789/5, 789/4 a 789/7 kú Lhota u Dobřan
(v majetku statutárního města Plzeň nebo ČR) využívány sporadicky na
občasné kulturní nebo sportovní akce a celkově neudržovány.

Dle ověřovací studie zpracované ÚKR MP z roku 2016 má právě tento
prostor velký potenciál pro konání akcí v obvodu a vytvoření relaxačního
prostoru kolem řeky Radbuzy, kterým obvod jinde nedisponuje. Na
okraji byla již v roce 2019 zřízena přípojka elektrické energie jako první
krok k úpravě tohoto prostoru.
Dle zmínění ověřovací studie by prostor do budoucna mohl sloužit pro
konání kulturních akcí, jako street-workoutové sportoviště, víceúčelová
louka či romantické místo u jezu.
3.

Předpokládaný stav
Vzhledem k současné finanční situaci bychom započali řešit jednotlivé
návrhy postupně ve shodě s ověřovací studií návrhy ÚKR. V prvním
kroku celoročně sekat vymezený prostor a upravit přístup k řece a umístit
lavičky v souladu s protipovodňovými opatřeními. Provést dendrologický
průzkum a odstranit všechny náletové dřeviny. Dále dle studie opravit a
vytvořit přístřešek ke stávající stavbě na pozemku 789/5, který by do
budoucna sloužil jako sklad sportovních potřeb nebo jako stánek
s občerstvením. Pro vlastní realizaci by byla stanovena pracovní skupina,
která by jednotlivé body řešila.

4.

Finanční nároky
Na prvotní fázi uvolnění prostředků pro studii, údržbu prostoru (dle případného
pracovníka obvodu), materiál pro opravu stavby, vlastní oprava by byla řešena
místními zedníky a dobrovolníky. Předpokládaná prvotní částka 100 tis. Kč.

