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Részben technikai-kivitelezési, részben pedig
kegyeleti okokból döntöttünk úgy, hogy a
Zsolnay Mauzóleum dombja helyett a kijelölt
terület mellett fekvõ, jelenleg kõkereskedés
által használt telekre helyezzük a kialakítandó
parkolót. (A kõkereskedés kitelepítése azért
is indokolt, mert látványa nem méltó egy a
Kulturális Negyed közvetlen közelében levõ
területhez.) Ez a már eddig is parkolóként
használt területtel és a Zsolnay gyártól
északra, az út mentén kialakított parkoló-
helyekkel együtt 140 parkolóhelyet jelent. A
területen kb. 16 autóbusz parkolhat
egyidõben.

látványterv a Zsolnay útról

A Felsõvámház és Vadász utca
keresztezõdésénél levõ parkoló helyén egy
térburkolattal ellátott kis teret alakítottunk
ki, hiszen ez a Zsolnay Kulturális negyed egyik
fõbejárata a busz- és gépkocsi parkolók felõl
érkezõk számára. Ezen a területen maximum
3-4 személygépkocsi (VIP személyek,
delegációk) ideiglenes parkolását tartjuk
elképzelhetõnek.

A Zsolnay domb tetején a Felsõvámház utca
- Diósi út - Zsolnay út csomópontja a
Kulturális Fõváros kapujaként értelmezhetõ.
Ez az EKF városrész kezdõpontja. Az itt
található, a gyár területén álló, használaton
kívüli kémény kapumotívumként jelenik meg,
így 2010-ben a Kulturális Fõváros
emblematikus építménye lehet.

Javasoljuk a kémény kilátótoronnyá történõ
átépítését, ahonnan az egész EKF városrész
kitûnõen látható. A kémény egy külsõ,
másodlagos burkolatot kapna, amely éjszaka
különbözõ színekben kivilágítható, illetve
fényjátékok bemutatására is alkalmas. A
kilátó tetejére a kémény és az új burkolat
között csigalépcsõ, a  kéményen belül lift
vezetne fel.
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