Trnava – stred
Staré mesto, Špíglsál I,II a Podjavorinská

Vybudovanie barokovej záhrady medzi
bývalým detským domovom a synagógou
na Halenárskej ulici

•

Revitalizácia Ružového parku

•

Obnova Námestia SNP

•

Obnovenie tradície príležitostného
zeleninového trhu v centre mesta

•

Vyhlásenie architektonickej súťaže
na revitalizáciu Sadu Antona Bernoláka
(promenáda) a koryta Trnávky

•

Viac sezónnych kvetinových záhonov na
pešej zóne (podobne ako mobilný záhon
na Trojičnom námestí)

•

Profesionálne ošetrenie vzrastlých stromov
na Podjavorinskej a ďalšia výsadba

•

Vybudovanie cyklotrasy na Študentskej ulici
od Bernolákovej brány po Bottovu ulicu
spolu s obnovou stromovej aleje

•

Rekonštrukcia podzemných garáží
na Vajanského

•

Revitalizácia vnútroblokov
na Hospodárskej ulici

•

Výmena lámp, povrchov komunikácií
a vybudovanie cykloprístrešku pri materskej
škole na Vajanského

Kontrola dodržiavania prevádzkového
času na stavbách v obytných zónach

•

Obnova ciest a chodníkov v časti Špíglsál

•

Vodozádržné opatrenia na toku Trnávky

•

Zvýhodnenie parkovania pre rezidentov
(domácich) na Ľ. Podjavorinskej

•

Pokračovanie v obnove trnavských hradieb
•

•

Rekonštrukcia budovy Prachárne

•

Komplexná obnova autobusových nástupíšť
na Zelenom kríčku

•

Rekonštrukcia Štefánikovej ulice
a predĺženie pešej zóny až ku Kostolu
Najsvätejšej Trojice

Podpora podnikania v centre mesta
a spoločná snaha mesta i podnikateľov
o prilákanie ľudí do Trnavy −  vytvorenie
cechu majiteľov domov a prevádzok na
rozvoj podnikateľského a komerčného
prostredia, zapojenie vlastníkov domov
do prípravy vianočného, resp. zimného
osvetlenia

•

Revitalizácia Parka Janka Kráľa (staničný
park) − rekonštrukcia povrchov, ošetrenie
a výsadba nových stromov a zvýšenie
bezpečnosti kamerovým systémom

•

•

Vybudovanie vodnej plochy pod hradbami
na Rybníkovej (za hasičmi)

•

Vyhradenie niektorých parkovacích miest
na krátkodobé bezplatné zastavenie
(do 20 minút) spolu s osadením senzorov
na meranie doby zastavenia vozidla

•

•

Modernizácia kamerového systému
v centre mesta, ktorá umožní identifikovať
tvár pacháteľa a pomôže pri objasňovaní
trestnej činnosti
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