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.
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Nezávislí kandidáti
na poslancov
VOLEBNÝ OBVOD

č. 5

Trnava-juh:
Linčianska,
Vajslova dolina, Tulipán,
Tamaškovičova
a Coburgova

Mgr.

Juraj Štofej, PhD.

sociálny pracovník

Mgr.

Stanislav Hric

4

riaditeľ materskej školy

14
Mgr.

Tatiana Vavrová

Jana Šoganová

12

zástupkyňa vedúcej predajne

16

referentka výroby

29. októbra KRÚŽKUJEME
primátora a poslancov
Za lepšiu Trnavu.

PETER

BROCKA

www.peterbrocka.sk

Zrealizujeme tri naprojektované parkoviská
na Linčianskej
Vybudujeme jednopodlažný parkovací dom
na Ulici Gen. Goliana
Vytvoríme nové parkovacie miesta podľa
potreby
na
zavedenie
rezidenčného
parkovania
Pripravíme
projektovú
dokumentáciu
k prepojovacej komunikácii nad železnicou
(Bratislavská – Staničná)
Pokračujeme v postupnej rekonštrukcii ulíc,
ciest a chodníkov (Osadná, Ostravská,
Fraňa Krála, Šípová, K cintorínu)
Dokončíme opravu Mikovíniho ulice (2. etapa)
Pripravíme
projekt
prepojovacej
komunikácie z Nitrianskej na Novú ulicu
(obchodná zóna)
Budeme naďalej súčinní pri projektovej
príprave južného obchvatu
Zrealizujeme nový chodník a cyklochodník
do Hrnčiaroviec a Modranky
Projektovo
pripravíme
cyklochodník
do Zelenča v spolupráci s TTSK
Dokončíme
projekt
cyklochodníka
na Bratislavskej, Tamaškovičovej, Bulharskej
a Zelenečskej
Zrealizujeme nové osvetlenie, chodník
a cyklochodník vo Vajslovej doline

Dbáme na kvalitný verejný priestor
Zrevitalizujeme obytný súbor Gen. Goliana
– všetkých deväť vnútroblokov vrátane
športovísk, oddychových zón, osvetlenia,
novej zelene, výbehov pre psy a
kamerového systému
Vytvoríme koncepciu riešenia dostupného
nájomného bývania

Zrevitalizujeme park popri horúcovode
na Gen. Goliana (prírodný chodník,
altánok a mobiliár)
Obnovíme
ihrisko
pri
kaplnke
na Zelenečskej 53
Upravíme Coburgovu ulicu (inštalácia
detských hracích prvkov a multifunkčné
ihrisko).
Obnovíme priestor pri vojenskom,
židovskom a evanjelickom cintoríne.
Zrevitalizujeme biokoridor Trnávka
Dobudujeme polopodzemné kontajnery

Záleží nám na vzdelávaní a komunite
Zrevitalizujeme areál materskej školy
na Jiráskovej.
Zriadime
komunitnú
klubovňu
na podporu lokálnych komunít.
Rozbehneme
dialóg
so
štátom
o odkúpení a rekonštrukcii budovy RÚVZ.
Doplníme hracie prvky na spádové
ihrisko na Limbovej.
Vybudujeme
nové
nájomné
byty
na Tamaškovičovej spolu so športoviskom
a detským ihriskom.
Vybudujeme zariadenie sociálnych služieb
pre seniorov na Narcisovej ulici (a ak bude
záujem zo strany rodičov, namiesto terajšej
materskej školy pripravíme alternatívu –
dve triedy MŠ pod bytovým domom
na Tamaškovičovej).
Podporíme inkluzívne vzdelávanie detí
so špeciﬁckými potrebami v materských
aj základných školách zvýšením počtu
odborných zamestnancov
Vytvoríme
koncepciu
riešenia
nepriaznivej životnej situácie občanov
zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Rozšírime
kapacity
nocľahárne
a zmodernizujeme jej služby.

OBYTNÁ ZÓNA RODINNÝCH DOMOV

ad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
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Postupná rekonštrukcia ciest a chodníkov
Upokojovanie dopravy v uličkách s rodinnými domami
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ZELENEČSKÁ
Po vzore iných vnútroblokov pripravíme
zadanie
na
revitalizáciu
vnútroblokov
na Zelenečskej ulici.
Doplníme nové detské herné zostavy,
oddychové zóny, prvky pre seniorov
a workoutové ihrisko.

TAMAŠKOVIČOVA
Dokončíme projektovanie a spustíme výstavbu obytného bloku
s mestským nájomným bývaním a multifunkčným ihriskom.

MOST NAD ŽELEZNICOU
Pokračovanie v projektovej príprave mosta ponad železnicu,
keďže ide o najperspektívnejšiu alternatívu navýšenia
dopravnej kapacity v tejto problematickej lokalite. Docielime
tak napojenie Bratislavskej cesty ponad koľajisko až
na Kollárovu ulicu.

NAPOJENIE OBCHODNEJ ZÓNY NA TRNAVU
GENERÁLA GOLIANA

Pripravíme
projekciu
mostného
prepojenia
s obchodnou zónou bez nutnosti vchádzať na obchvat.

Dokončíme projektovanie obnovy deviatich
vnútroblokov
na
Ulici
Gen.
Goliana
a
zrevitalizujeme celý obytný súbor.

CINTORÍNY
Upravíme priestor pri cintorínoch na Nitrianskej ceste
a postupne vymeníme tamojšie povrchy.

VAJSLOVA DOLINA
Pripravíme projektovú dokumentáciu na revitalizáciu lokality.
Doplníme zeleň, pribudne nové osvetlenie a nový
chodník s cyklochodníkom.
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