Za lepšiu Trnavu 2022

V politike na úrovni štátu vidíme, že populistické kroky situáciu vždy iba zhoršia. Aj to nám
dodáva odvahu robiť i nepopulárne rozhodnutia, ktoré sú často tým rozdielovým prvkom,
prečo Trnava napreduje rýchlejšie než iné mestá na Slovensku. Som naozaj rád, že ja
ani tím sme sa tých najťažších výziev nezľakli. V prvom rade si však cením najmä vašu
dôveru. Uchádzam sa o ňu už po tretíkrát spolu s celým tímom Za lepšiu Trnavu, pretože
silná podpora poslancov v zastupiteľstve bude aj tento raz kľúčová.

Trnava-centrum
Staré mesto, Špíglsál I, II a sídlisko Ľ. Podjavorinskej

Na tieto projekty už máme hotovú
projektovú prípravu a čoskoro
sa zrealizujú:
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Rekonštrukcia Prachárne, kde vznikne aj
priestor pre detské divadlo.
Komplexná rekonštrukcia Námestia SNP.
Nový inteligentný kamerový systém
na zvýšenie bezpečnosti a objasňovanie
prípadov vandalizmu.
Obnova karneru a Kostola sv. Michala.

projektový manažér

Začíname s projektovou prípravou:
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19
Ing.

Matúš Rojko

špecialista cenotvorby
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Milan Sokolovský
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29. októbra KRÚŽKUJEME
primátora a poslancov
Za lepšiu Trnavu.

PETER

BROCKA

www.peterbrocka.sk

Kultúrne centrum Hviezda v zmysle
výsledkov architektonickej súťaže.
Nájomné
bývanie
a
podzemné
pre
verejnosť
parkovanie
na Halenárskej/Dolnopotočnej v zmysle
výsledkov
architektonickej
súťaže.
Rekonštrukcia budovy na Radlinského
a jej začlenenie do radničného nádvoria.
Obnova Štefánikovej ulice.
Rozšírenie
parkovacích
kapacít
na záchytnom parkovisku na Rybníkovej
v podobe parkovacieho domu.
Parčík pri synagóge.
Pokračovanie v obnove mestského
opevnenia.
Obnova meštianskych budov na Námestí
sv. Mikuláša a na Halenárskej.

Pokračujeme v projektovej príprave
Dopravné prepojenie medzi Kollárovou
a Bratislavskou s vytvorením záchytného
parkovacieho
domu
v
blízkosti
železničnej a autobusovej stanice.
Reorganizácia dopravy v zmysle férového
rozdelenia priestoru medzi chodcov,
cyklistov a vodičov motorových vozidiel
na Kollárovej, Sladovníckej a Dolných
Baštách.
Rekonštrukcia Emmerovej vily v Ružovom
parku.
Dobudovanie Ulice Antona Malatinského.

Pripravujeme architektonické súťaže
Obnova
Sadu Antona
Bernoláka
(promenáda).
Rekonštrukcia Paulínskej ulice.
Obnova detského ihriska U dlhej mačky
na Ulici Dolné Bašty.

NÁVRH UPOKOJENIA DOPRAVY
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HOSPODÁRSKA ULICA

Dátum: 7.10.2022

Architektonická súťaž na komplexnú obnovu troch vnútroblokov (Hospodárska 66 - 90)
Zavedenie regulácie parkovania - zvýhodnenie obyvateľov s trvalým pobytom
Dobudovanie parkovacích kapacít

FRANTIŠKÁNSKA ULICA
Dopravné upokojenie ulice, aby sa tade autá nemohli preháňať veľkou rýchlosťou

PEKÁRSKA ULICA
Príprava projektovej dokumentácie na obnovu
pôvodného charakteru ulice
Doplnenie zelene

ŠPÍGLSÁL

PARČÍK PRI SYNAGÓGE

Rekonštrukcia ciest a chodníkov podľa princípov
upokojenia dopravy
Prioritizácia ulíc s vyššou vyťaženosťou dopravy
Maximalizácia počtu parkovacích miest
Doplnenie zelene
V kritických miestach osadenie radarov
Participatívne plánovanie rekonštrukcie
jednotlivých ulíc spolu s obyvateľmi

VAJANSKÉHO
Príprava komplexnej revitalizácie sídliska
Rekonštrukcia podzemných garáží s možnosťou
odkúpenia do súkromného vlastníctva
Zavedenie rezidenčnej zóny 24/7 - zvýhodnenie
rezidentov s trvalým pobytom vo forme lacnejšieho
parkovania a parkovacích miest v tesnej blízkosti bytu

HOSPODÁRSKA
Pokračovanie v obnove vnútroblokov
Obnova vnútroblokov od Ulice Andreja Sládkoviča po Študentskú

SÍDLISKO ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ
Projektová príprava a začiatok komplexnej obnovy
sídliska
Revitalizácia zelene
Vybudovanie stojísk pre polopodzemné kontajnery
Vytvorenie oddychových zón a doplnenie hracích prvkov
podľa požiadaviek obyvateľov z participatívneho plánovania
Vrátenie chodníkov chodcom
Napojenie sídliska do siete cyklotrás

VNÚTROBLOK NA A. HLINKU
Projektová príprava a realizácia obnovy vnútroblokov

ULICA ANDREJA ŽARNOVA
Vyjednávanie so železnicami na odkúpení pozemkov do
vlastníctva mesta za účelom navýšenia parkovacích kapacít
Zaradenie ulice do parkovacej Zóny A (centrum)

