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STR.RAMURELE

STR.CUTEZANTEI

-sens unic-

Legenda
pavaj piatra cubica-cai de circulatie  principale
főutak - kockakőburkolat

pavaj piatra - carari naturale
ösvények - kőburkolat

vegetatie joasa
tőrpe disznővények

dale inierbate
zőld dálák

mobilier de joaca copii
gyerekbutor

pavaj elastic locuri de joaca
rugalmas játszótérburkolat

nisip
homok

lemn
fa

copaci propusi
javasolt fák

copaci existenti
létező fák

Intrarea pe strada Ramurele.

Plantarea copacilor si amenajarea
spatiilor verzi cu ierburi inalte si joase
pentru a creea un spatiu tampon intre
blocuri si strada. Pavarea trotuarului cu
piatra cubica (granit). Integrarea
parcarilor paralele cu strada prin
intermediul spatiilor special amenajate cu
dale inverzite. Locurile de parcare vor fi
alternate cu zone verzi, plantate
(conform planului alaturat) pentru a
atenua prezenta masinilor si a imbunatati
imaginea mediului natural.

Amenajarea aleilor si a parcarilor dintre
blocuri.

Spatiile verzi in panta,  plantate, se vor
pastra si se vor amenaja pentru a
asigura accesul si pe aceasta zona.
Pozitia initiala a aleilor va fi pastrata si
finisata cu piatra cubica (granit). Zona de
parcare va fi finisata cu dale inverzite.
Pentru a da un ritm si a creea o
prelungire a spatiului verde inspre
blocuri se vor amenaja niste fasii verzi
plantate cu copaci, din 2 in 2 locuri de
parcare minim sau din 3 in 3 locuri de
parcare maxim.

Reorganizarea parcarilor si a spatiului
verde de pe strada Cutezantei.

Spatiul pietonal se ingusteaza pentru a
permite amenajarea unor spatii verzi
plantate cu copaci si ierburi inalte si o
noua amenajare a parcarii din lungul
strazii. Parcarile se vor face la 30 grade
fata de strada iar zonele triunghiulare
reziduale vor fi verzi. Acestor spatii li
se va alatura o fasie de 80 cm de verde.
In urma acestei interventii strada
Cutezantei isi va pastra toate benzile,
trotuarul va fi cel care se modifica.

situatia existenta - létező helyzet pozitionarea noilor parcari - az uj parkirozok elhelyezése amenajarea parcarilor si a spatiilor verzi - a parkolohelyek es
zőldövezetek átrendezése

mesteacan - nyirfasalcam - akácfa artar - juharfaAmenajarea zidului de sprijin permite
lumina sa patrunda si ofera o imagine
placuta locuitorilor de la parter si
trecatorilor.
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Bejárat a Ramurele utcába.

Zöldövezet léltrehozása a tömbházak és
az ut közé. Fák telepitése; alacsony és
magass füvekkel vaó beültetés a
tampon zonákba. A járda burkolat
granit kockakövekkel történik. Parkirozó
párhuzamosan az ut szélével-zöld
dálákka kirakva; helyenként zöldövezet
a mellékelt ábra szerint ilyformán
feljavitva a természetes hatást.

Parkolóhelyek és járdák kiképzése a
tömbházak közé.

A beültetett részeket átalakitani a
járókelők részére. A már létező járdákat
megtartani és gránittal kirakni.Parkirozó
ugyancsak zöld-dálákkal kirakva.Egy
ritmus kialakitása végett  és a
zöldövezet meghosszabbitása végett a
tömbházak irányába zöld sáv kialakitása;
fák ültetése minden második vagy
minden harmadik parkolóhely - auto -
után.

A támfal átalakitása után átengedi a
fényt, igy kellemes látvany a
földszinti lakok és a járókelők
részére

Parkirozó és zöldövezet átgondolása a
Cutezantei utcában.

A gyalogosok járdája lekeskenyitve fák
és magass füvek -diszfák ültetésének
helyet adva.Az ut hosszanti irányába
parkirozók létrehozása (30 fokos szögbe
az uthoz viszonyitva) .A fennmaradt
háromszögű földrészek befüvesitése és
ugyanugy 80 cm széles sávban is
hosszanti irányba.Ily modon az ut
szélessége marad változatlanul csak a
járda modosul.
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imagini de referinta - irányadó

sectiune care indica o posibila amenajare a
garajelor existente - a metszet a létező garázsok
át gondolását ábrzolja

schema parcari, in urma interventiei se poate ajunge la un total de aproximativ 340
locuri de parcare fata de 194 - parkolohely vázlat, az esetleges beavatkozás
következtében a 194 helyett 340 parolohely hozható létre

schema circulatii, se vor pastra si amenaja circulatiile existente - a járókelők
közlekedési lehetőségei megőrizve és felujitva

schema locuri de joaca, cele doua zone de joaca existente se vor extinde in mediul
natural - Játszótér vázlat, a két létező játszótér terjesztve a természetes térbe

sisteme de mascare a containerelor de gunoi - a szeméttárolok elzárása
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