Trnava – juh
Linčianska, Vajslova dolina, Tulipán, Tamaškovičova a Coburgova

KĽÚČOVÉ TÉMY
•

Podpora komunitného života vybudovaním
športovísk, detských ihrísk a komunitných
kultúrno-vzdelávacích zelených zón
a záhrad v správe lokálnej komunity

•

Kompletná výmena starých kontajnerových
stojísk za moderné polopodzemné kontajnery

parkovacích miest (pozemok pod zeleňou
pri ceste je vo vlastníctve súkromnej
spoločnosti. Urobíme maximum pre jeho
odkúpenie či získanie súhlasu s výstavbou
parkovacích miest)
LINČIANSKA
•

Revitalizácia pešej zóny pri obchodnom
centre na Limbovej ulici a vytvorenie
bezpečného spoločensko-oddychového
priestoru bez prístupu áut

•

Vybudovanie multifunkčných vnútroblokov
na Golianovej a Jiráskovej ulici na príjemný
oddych, šport a komunitné aktivity

•

Pokračovanie v bezbariérových úpravách
verejných priestranstiev (bezbariérové
priechody pre chodcov, vodiace línie a pod.)

•

Vybudovanie psieho parku na bezpečné
venčenie a tréning psov

•

Zavedenie parkovacej politiky a rezidentského
parkovania, budovanie nových parkovacích
miest

•

Obnovenie občianskej hliadky a zvýšenie
počtu hliadkujúcich policajtov na sídlisku
a v okolí Zemanovho sadu

•

Príprava štúdie uskutočniteľnosti tretieho
prejazdu cez železnicu na odľahčenie
dopravy v exponovanej časti Dohnányho
ulice (prepojenie Strojárenská − Čajkovského)

•

Podpora aktivít záhradkárskych osád
v Zemanovom sade

•

Osvetlený priechod pre chodcov a cyklistov
na ceste do Hrnčiaroviec a Modranky

•

Zvýšenie počtu odpadových nádob na sklo
a elektroodpad

•

Postupné vrátenie školy na Limbovej ulici
do správy mesta

•

Vybudovanie legálneho venčoviska pre psov

TULIPÁN

VAJSLOVA DOLINA

COBURGOVA
•

Občianska hliadka na lepšie riešenie
problémov rómskej komunity a života v nej

•

Vybudovanie detského a multifunkčného
športového ihriska

•

Zvýšenie bezpečnosti a zjednodušenie
prejazdu touto lokalitou vybudovaním

•

Osvetlenie chodníka a cyklochodníka na
Vajslovej ulici v smere do Modranky

•

Vybudovanie detského ihriska na konci
Vajslovej ulice

•

Rekonštrukcia športoviska pri Nitrianskej
ulici s doplnením parkovacích miest
a legálneho venčoviska pre psy
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