Trnava – západ
Prednádražie I, II, A. Kubinu a Kamenáč

Život na sídlisku
•

•

•

Športové vyžitie pre
dospelých aj deti

zvýšenie parkovacích kapacít najmä
v blízkosti 13-poschodových bytových
domov

•

vybudovanie športovej haly v spolupráci
s VÚC a poskytnutie nových možností na
športovanie verejnosti

vyznačenie existujúcich parkovacích
miest a následné zavedenie rezidentského
parkovania

•

renovácia bikrosovej dráhy

•

vytvorenie nového cyklochodníka zo
staničného parku poza gaštany na štreke
popri hranici s poľom, ktorý by odklonil
cyklistov z chodníkov a bezprostrednej
blízkosti ihrísk na Ludvika van Beethovena

výmena starých kontajnerových stojísk za
moderné polopodzemné kontajnery, ktorých
výhodou je päťnásobný objem, eliminácia
výskytu potkanov, zápachu a rabovania,
snímače stavu naplnenia a možnosť
efektívneho plánovania vývozu odpadu

Kamenný mlyn

vybudovanie chodníka a cyklochodníka od
osvetleného priechodu na Tajovského ulici
popri ZŠ na Kornela Mahra až na Bottovu
ulicu s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí, ktoré
sa tu ráno cestou do školy stretajú s autami
opúšťajúcimi vnútroblok

•

viac parkovacích miest na Kamennej ceste
v úseku od koľajníc po cintorín

•

pokračovanie revitalizácie Kamenáča  
(predĺženie vychádzkových trás, sprístupnenie veľkého rybníka, vybudovanie móla)

•

ďalšie rekonštrukcie ciest a chodníkov
(Botanická ulica a K. Mahra)

•

rozšírenie a skvalitnenie občerstvovacích
kapacít pri detskom ihrisku

•

vytvorenie automaticky zavlažovanej
trávnatej zóny vo vnútrobloku
Čajkovského 14 – 23

•

modernizácia kúpaliska

•

rozšírenie komunitnej záhrady v areáli
bývalej ZŠ na Mozartovej ulici

•

•

revitalizácia priestoru pred OC Casalle

•

obnova vnútrobloku na Šafárikovej
(vrátane okolia výmeničky)

•

revitalizácia dvora v MŠ Kornela Mahra

•

Ostatné
komplexná revitalizácia Parku Janka Kráľa
(staničný park) a rozšírenie územia lesoparku
až na štreku

Za lepšiu Trnavu 2018
Nezávislí kandidáti
na poslancov vo
volebnom obvode č.

6

3

2

Trnava – západ
Prednádražie I, II,
A. Kubinu a Kamenáč

21

Mgr.

Tibor Pekarčík

viceprimátor Trnavy

RNDr. Gabriela

Cabanová

učiteľka,
riaditeľka školy

25

Mgr.

Juraj Svrček

manažér

Ing.

Andrej Farkaš

programátor

26

Ing.

Peter Šujan

investičný manažér

28

Mgr.

Martin Uhlík

živnostník

www.peterbrocka.sk

