Zámer rekonštruovať priestory starého cintorína z parku na zábavno-oddychový voľnočasový park.
Lokalita: Starý cintorín sa nachádza na Hlohovskej ulici (cesta III. triedy), neďaleko centra mesta.
Priestor bývalého cintorína a súčasného parku je situovaný medzi rodinnými domami a miestnymi
komunikáciami. Napriek svojej polohe vedľa hlavnej cesty predstavuje pokojný ohraničený priestor
vhodný na vybudovanie voľnočasovej lokality pre deti a mládež v bezpečnom prostredí a priestor na
oddych a relax pre staršiu generáciu.
Priestorové dispozície: Záujmové územie je vlastníctvom mesta Leopoldov a zaberajú ho parcely
registra E č. 102, k. ú. Leopoldov, s výmerou 4691 m2;
registra C č. 529, k. ú. Leopoldov, s výmerou 4770 m2.
Parcela je dlhá asi 105 metrov v smere pozdĺž hraníc s RD a široká 35 – 50 m v smere popri miestnych
komunikáciách.
Dostupnosť: V súčasnosti je priestor dostupný z obidvoch miestnych komunikácií – z Hlohovskej cesty
a Rázusovej ulice. Pri vstupe z Hlohovskej cesty je výškový rozdiel terénu parku oproti chodníku pri
komunikácii nižší o cca 3 výškové stupne a pri vstupe z Rázusovej ulice je terén zdvihnutý o cca 1,5
stupňa – avšak v tejto časti ulice ešte nie je vybudovaná komunikácia vo všetkých konštrukčných
vrstvách, teda ešte dôjde k vyvýšeniu komunikácie cca do úrovne terénu parku.
Požiadavky na nový priestor:
-

-

-

Zriadenie prvkov detského ihriska pre najmenších – vhodné umiestnenie zo vstupu od
Rázusovej ulice, prevažne statické prvky.
Zriadenie prvkov detského ihriska pre deti od 3 rokov – vhodné umiestnenie zo vstupu od
Rázusovej ulice – kombinácia statických prvkov s dynamickými, preliezačky, šmykľavky,
hojdačky, lanové siete, rebríky.
Prvky ihriska môžu byť riešené jednotlivo alebo v rámci jedného celku, podmienkou je iba
rozdelenie prvkov ihriska pre najmenších a väčšie deti.
V prípade dostatku priestoru by prichádzala do úvahy aj možnosť zabudovaťjednoduché
dynamické prvky pre staršie deti, dospelých alebo možnosť vytvoriť súvislú dlažbovú plochu
na šachovú hru.
Zriadenie parkovacích miest pri vstupe z Rázusovej ulice.
Zriadenie siete chodníkov.
Zriadenie odstavných miest pre bicykle a kočíky.
Návrh parkového mobiliáru – lavičky, smetné nádoby, stojany.
Zriadenie nového oplotenia celého objektu – vhodná kombinácia plného oplotenia
s priehľadným.
Návrh dopadových plôch na ihrisku v kombinácii s parkovými chodníkmi.
Krajinná tvorba a výsadba zelene s ohľadom na zachovanie súčasnej zelene – stromov.
Zriadenie oddychovej časti pri vstupe z Hlohovskej ulice.
Zriadenie informačnej tabule pri ihrisku a pamätnej tabule pri kaplnke.
Návrh prívodu vody a studničky.

Cieľové skupiny:
-

Deti a mládež, jednotlivo, ale aj ako skupina detí MŠ a ZŠ.
Rodiny s deťmi.
Seniori.
Návštevníci mesta.

