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Kerékpár bérlõ hely

Kossuth  tér

Kossuth térivel megegyezõ, gránitszürke
finommosott térkõ burkolat a Széchényi tér felé
sûrûsödõ 40 cm széles mészkõ sávokkal
(lásd:mûleírás)

a Széchenyi téren meglévõ kandelláberekkel
azonos kialakítású szimpla kandelláberek

forgalomterelõ oszlop 30x30x40
(a Széchenyi téren lévõkkel azonos kialakítású)

új telepítésû fa
(új fasor az Irgalamsok utcáján)

szelektív hulladékgyûjtõ

képzõmûvészeti alkotás tervezett helye
(köztéri szobor)

Javasoljuk a kerékpárbérlés lehetõségét - sok európai város mintájára -
megteremteni Pécsen. Ez egyrészt jó közlekedési alternatíva a 2010-es

évben ide érkezõ látogatóknak, másrészt a magyarországi kerékpár
kultúra felpezsdítése céljából is példa értékû lehet.

Megfigyelhetõ, hogy az elmúlt években Pécsen is jelentõsen nõ
a k erékpárral közlekedõk száma. Ez köszönhetõ a már nem csak

Nyugat Európában, hanem Magyarországon is egyre erõsödõ
ökologikus szemlélet kialakulásának különösen a fiatalok körében,

amit úgy gondoljuk, minden lehetséges eszközzel támogatni kell,
hiszen ezzel egy olyan pozitív társadalmi szemlélet tud kialakulni,

mely alapja lehet az élhetõ városok (belvárosok) megteremtésének.

Javasoljuk a belvárosi középületek elõtt egységes,
kulturált kerékpártárolók létrehozását

Egyedileg gyártott, egységes formájú
mindig az adott  területen lévõ burkolat

anyagával eggyezõ anyagú kõ faveremrács

Egységes rendszerû, fehér csiszolt beton és fa felületû,
egyedileg gyártott padok több változatban:

(a beton felületek vandálbiztosak, a fa felületek könnyen cserélhetõek)

A tér felsõ részén úonnan telepített fák éjszakai megvilágítása
alulról, a burkolat síkjában levõ lámpatestekkel történik

a téren megjelenõ burkolatok idõtálló,
kemény vulkanikus kövekbõl készülnek

Az Irgalmasok temploma elõtti kis tér kialakítása
a meglevõ támfalak eltüntetésével, plusz zöldfelületek

és köztéri padok létrehozásával

Szabadtéri vízfelület
(zárt rendszerben mûködõ,
visszaforgatott vízû vízlépcsõ)

Felszíni, vonalmenti, a burkolat anyagával
megegyezõ anyagú folyókák

felületi folyóka

kerékpártároló

aszfalt

vízfelület (vízlépcsõ)

pyrogranit emléktábla

szimpla és szelektív
hulladékgyûjtõ

faveremrács
(lásd.: részletrajz)

szimpla és dupla
meglévõ kandelláber

forgalomterelõ
30x30x40-as kõ oszlop

kültéri vandálbiztos
spotlámpa

kültéri pad
(lásd.:részletrajz)

meglévõ fasor

pótolt fa (fasorba)

új telepítésû fa

új telepítésû díszcserje

gyepfelület/egynyári növények

világosszürke 8x8-as
kis kockakõ burkolat,
lángkezelt hasított felülettel

középszürke színû porphyr burkolat
lángkezelt hasított felülettel

gránitszürke
finommosott térkkõ
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