Град Београд – Пројекти из области јавних паркиралишта

Назив пројекта:
Опис пројекта:

Главни циљеви:

Главне предности:

ПОДЗЕМНА ГАРАЖА „ЂЕРАМ ПИЈАЦА”
Пројекат подразумева изградњу подземне јавне гараже испод пијаце
„Смедеревски Ђерам”, са два подземна нивоа и 350 паркинг места.


Побољшање инфраструктуре јавних паркиралишта у централној
градској зони.



Почетак остваривања прихода од накнаде за паркирање,



Очување централне градске зоне,



Побољшање заштите животне средине и смањење времена
путовања.

Временски оквир:
Локација пројекта:
Висина
инвестиције:

2 године и 10 месеци.
Блок окружен Булеваром Краља Александра и улицама Пећка и Живка
Карабиберовића, Београд.
10,2 милиона €
План детаљне регулације мреже јавних подземних гаража је усвојен;

Напомене:

Одлука о изградњи издата, идејни пројекат комплетиран.
Следећи кораци укључују завршетак техничке документације.

Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области јавних паркиралишта

Назив пројекта:

ПОДЗЕМНА ГАРАЖА „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА”
Пројекат подразумева изградњу подземне јавне гараже испод Скерлићеве
улице, поред Народне библиотеке Србије, са два подземна нивоа и 364

Опис пројекта:

паркинг места. Општина Врачар је модеран и веома популаран део града,
и чињеница је, да се значајно повећала потреба решавања проблема
изазваним недостатком адекватне могућности за паркирање у уским
улицама.

Главни циљеви:

Главне предности:



Побољшање инфраструктуре јавних паркиралишта у централној
градској зони, у околини Храма Светог Саве и Народне библиотеке.



Почетак остваривања прихода од накнаде за паркирање,



Очување централне градске зоне,



Побољшање заштите животне средине и смањење времена
путовања.

Временски оквир:

3 године.

Локација пројекта:

Скерлићева улица, поред Народне библиотеке, Београд.

Висина
инвестиције:

7,4 милиона €
План детаљне регулације мреже јавних подземних гаража је усвојен;
Информација о локацији; услови за урбанистички пројекат од стране

Напомене:

различитих институција прикупљени; грађевинска парцела дефинисана.
Следећи кораци укључују завршетак нацрта урбанистичког плана,
техничке документације и добијање грађевинске дозволе.
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Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области јавних паркиралишта

Назив пројекта:

ВИШЕСПРАТНА НАДЗЕМНА ГАРАЖА „АЕРОДРОМ 2”
Пројекат подразумева изградњу вишеспратне надземне јавне гараже у

Опис пројекта:

зони аеродрома. Објекат ће имати приземље и два спрата корисне
површине од 18.000 м2 и око 515 паркинг места.

Главни циљеви:



Повећање броја потребних паркинг места у зони аеродрома у време
шпица.

Главне предности:



Временски оквир:

1,5 година.

Локација пројекта:

Аеродром „Никола Тесла”, Београд.

Висина
инвестиције:
Напомене:

Побољшање инфраструктуре јавних паркиралишта у зони аеродрома.

7,4 милиона €
Следећи кораци укључују завршетак нацрта урбанистичког плана,
техничке документације и добијање грађевинске дозволе.
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Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области јавних паркиралишта

Назив пројекта:

ПОДЗЕМНА ГАРАЖА „КОСОВСКА”
Пројекат подразумева изградњу подземне јавне гараже испод Косовске и

Опис пројекта:

Палмотићеве улице, у близини важних градских и републичких
институција, са два подземна нивоа и 255 паркинг места.

Главни циљеви:

Главне предности:



Побољшање инфраструктуре јавних паркиралишта у централној
градској зони, у околини Народне скупштине Србије.



Почетак остваривања прихода од накнаде за паркирање,



Очување централне градске зоне,



Побољшање заштите животне средине и смањење времена
путовања.

Временски оквир:

3 године.

Локација пројекта:

Косовска улица, поред Народне скупштине, Београд.

Висина
инвестиције:

5,8 милиона €
План детаљне регулације мреже јавних подземних гаража је усвојен;
Информација о локацији; услови за урбанистички пројекат од стране

Напомене:

различитих институција прикупљени; анализа објекта испод Влајковићеве
улице у току.
Следећи кораци укључују завршетак нацрта урбанистичког плана,
техничке документације и добијање грађевинске дозволе.
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Пројекти Града Београда

Град Београд – Пројекти из области јавних паркиралишта

Назив пројекта:

МАРИНА „АДА ЦИГАНЛИЈА”
Пројекат подразумева изградњу савремене марине, ради подстицања

Опис пројекта:

развоја речног саобраћаја, туризма и трговине на београдским рекама.
Марина ће нудити релаксацију, спорт и рекреацију локалној циљној групи
као и гостима из иностранства.


Чишћење и продубљивање Чукаричког рукавца,



Подизање атрактивности локације око марине, уз изградњу
обалоутврде,

Главни циљеви:

Главне предности:



Постављање темеља,



Постављање докова за пловила,



Изградња бензинске станице,



Изградња објеката на обали са Чукаричке стране,



Изградња објеката на страни Аде.



Повезивање Београда са важним европским главним градовима на
Дунаву.

Временски оквир:

3 године.

Локација пројекта:

Ада Циганлија, Београд.

Висина
инвестиције:

5,4 милиона €
Идејни пројекат завршен.

Напомене:

Следећи кораци укључују завршетак техничке документације и главног
пројекта.
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Пројекти Града Београда

