Suchou nohou na
cyklotrasu

Projekt v rámci
participatívneho
rozpočtu 2019

Hrudky, Čierna Voda, Chorvátsky Grob
Sme lokalita:
- spájajúca staršiu a novšiu
časť obce Chorvátsky Grob
- známa detským ihriskom
FITPARK
- popri ktorej vedie cyklotrasa
(momentálne tu končí)

Hrudky = Zóna oddychu, športu a zábavy
V rámci lokality Hrudky by sme radi
vybudovali:

Aj obyvatelia
Hrudiek majú
SEN:

➢FITPARK 2 (multifunkčné športovisko
pre mládež) - v procese návrhu
➢„Suchou nohou na cyklotrasu“ –
prechod od obytnej zóny na cyklotrasu
➢Oddychová zóna – zriadenie parku na
konci obytnej zóny pri vstupe na
cyklotrasu
➢Bezpečná zóna – zvýšenie bezpečnosti
v obytnej zóne

Suchou nohou na
cyklotrasu = CIEĽ
Aktuálne, ak sa chcete dostať na cyklotrasu
(mimo hlavnej cesty), využívate neoficiálny
prechod cez retenčnú nádrž, ktorý
svojpomocne vybudovali obyvatelia Hrudiek
– viď FOTO.
Cieľ:
➢ Vytvoriť kvalitný verejný priestor, ktorý
vám umožní tráviť voľný čas vo svojej obci
a zníži nevyhnutnosť dopravných
prostriedkov.
Prečo?
Pretože cyklistická doprava prináša oveľa
väčšie benefity ako samotné náklady na
výstavbu cyklistickej infraštruktúry (zdravie
obyvateľov, nespôsobuje znečistenie
ovzdušia, hluk a prach).

Suchou nohou na
cyklotrasu =
BENEFITY
➢ Bezpečná doprava priamo na
cyklotrasu
➢ Umožniť deťom chodiť do školy/škôlky
na bicykloch (lokalita Hrudky a priľahlý
Triangel tvoria prevažne rodiny s
deťmi v predškolskom veku)
➢ Otvorenie prechodu aj pre iné lokality
bez vstupu na hlavnú cestu
➢ Zdravý životný štýl: viac športu – viac
zdravia
➢ Spájanie obyvateľov všetkých vekových
kategórií
➢ Viac ľudí na bicykloch = menej áut na
cestách = menej času stráveného v
zápchach

Materiál na mostík
Položka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Jednotka

Spolu

1,265

282,00 €

m3

356,73 €

Dosky

0,0375

264,00 €

m3

9,90 €

Vruty

1000

0,0064 €

ks

6,40 €

8

2,78 €

ks

22,24 €

1

7,30 €

t

7,30 €

36

1,92 €

km

69,12 €

Hranoly a fošne

Cement
Betonársky štrk
Doprava
Total

471,69 €

Suchou nohou na
cyklotrasu –
ROZPOČET
➢ Financie
(materiálové zabezpečenie
projektu)

Materiál na chodník
Položka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Jednotka

Spolu

Makadam

22,5

23,40 €

m3

526,50 €

Obrubnik

200

1,59 €

ks

318,00 €

50

10,00 €

ks

500,00 €

Suchy beton
Total

➢ Aktívna participácia
obyvateľov Hrudiek
(priložíme ruku k dielu)

1 344,50 €

➢ Využitie dostupných zdrojov
obce
Predpokladaný celkový rozpočet

1 816,19 €

Podporte projekt Suchou nohou na cyklotrasu...

...nech sa aj Hrudky môžu spolupodieľať na tom, že Chorvátsky Grob je obec, v ktorej je šport
súčasťou každodenného života jeho obyvateľov.
AK CHCEME OBEC SVOJICH SNOV, MUSÍME SI JU VEDIEŤ VYSNÍVAŤ

Ďakujeme

