A Ligetbe tervezett kutyafuttatók alakulása
A VÉSZ 1 db kutyafuttató rendeltetésű parkterület kialakításáról rendelkezett az Ajtósi Dürer sor
mentén, a Kis Botanikus Kert magasságában.
A Pályázati anyagban 2 db zárt futtató található, egyik az Ajtósi Dürer sor mentén, a másik a Hermina
úttal párhuzamosan, a Pántlika Étterem mellett. Előbbi nagyságát kb. 2000 nm-ben, utóbbiét kb.
3000 nm-ben határozza meg a terv.
A Programtervben a fent említett 2 db zárt kutyafuttató mellett megjelent a kutyás játszótér is, ahol
a kutyás családok együtt tölthetnek el időt gyermekeik és kutyáik társaságában – kiküszöbölvén azt a
problémát, hogy sok játszótér esetében kutyát egyáltalán nem lehet bevinni annak területére.
A beérkezett észrevételeket és javaslatokat lehetőség szerint figyelembe véve a Vázlattervi fázisra
forrt ki egy továbbgondolt állapot, mely 2 db zárt futtatót tartalmaz - a Hermina út mentén egy 4500
nm-es területet, illetve az Ajtósi Dürer sor mentén egy 2850 nm-es területet. Ezek mellett pedig a
Napozórét és a Városligeti körút közti területen kijelölésre kerül egy kerítetlen, nyitott, de jelzésekkel
meghatározott kb. 11600 m2 nagyságú terület, mely a kutyák póráz nélküli futtatására alkalmas. A
terület határait táblás jelöléssel kell egyértelművé tenni (pl. táblázás, sövénytelepítés). A szabadon
kutyázásra kijelölt területen belül kap helyet a Programtervben már említett kutyás játszótér is több
egységre bontva. Ezeken a játszóhelyeken ugrálásra, bujkálásra, mászásra gyerekek és kutyák
számára is érdekes elemek kombinálódnak játszótéri eszközökkel, mellettük pihenő ülőfelületekkel,
vízvételi lehetőséggel.
Az ún. 0. ütem keretében megvalósul meg a Hermina út menti zárt kutyafuttató kivitelezése. Ennek
köszönhetően ezen futtató tervezése folyamatosan halad előre a Vázlattervhez képest. Alapterülete
a Vázlattervben feltüntetetthez képest 4500 nm-ről 5280 nm-re nőtt. További információkat a futtató
felszereltségére vonatkozóan a már elküldött Emlékeztető tartalmaz.
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