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Mestské investičné akcie Trenčín chystá plán
V týchto dňoch
sa začína výstavba 7 kolmých
stojísk pre autá
na Žilinskej ulici
(za obchodným
domom). Na Gagarinovej pri výškovom paneláku
oproti námestiu
Rozkvet vybudujú
8 pozdĺžnych parkovacích miest.
Pôvodný chodník
tu vybúrajú a nahradia novým.

Revitalizácia vnútrobloku na Ulici J.
Halašu sa začala.
Pribudne tu napríklad 9 herných a 6
športových prvkov,
mobiliár, 45 stromov, 648 krov. Práce
by mali byť hotové
do 5 mesiacov. Projekt je financovaný
z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (85%) a zo štátneho rozpočtu (10%).
Zvyšok platí mesto.

SÚ SCHVÁLENÉ
V ROZPOČTE
NA TENTO ROK?

Cyklotrasa na Karpatskej
ulici, chodníky Sigôtky + Záblatská,
chodník
Partizánska – Saratovská, kruhový objazd Brnianska, Zlatovská,
rekonštrukcia ciest na Ružovej
a Okružnej ulici, napojenie Opatovskej ul. na Armádnu, nové
parkovacie miesta v mestských
častiach Juh, Stred a Sever,

Proces vypracovania plánu počíta so zapojením širokej
verejnosti.

Naše Mesto sa rozhodlo
do konca roka 2020 zostaviť dokument, ktorý navrhne tvár dopravy v jeho vnútri na niekoľko
ďalších desaťročí. Ide o takzvaný plán udržateľnej mestskej
mobility. Mal by zorganizovať
dopravu tak, aby zodpovedala
potrebám obyvateľov, bola bezpečnejšia, neobťažovala hlukom
a emisiami, nezaťažovala životné
prostredie. Opatrenia v doprave
by mali zvýšiť kvalitu mestského
prostredia v prospech všetkých
obyvateľov, v prospech ekonomického i spoločenského rozvoja
mesta.
Plán na základe odborných
analýz a v spolupráci s obyvateľmi mesta, expertmi a všetkými inštitúciami a organizáciami, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu

v meste, bude vypracovaný
Centrom dopravného výskumu
z Brna. Jeho príprava bude mať
tri fázy. Ako Mesto informovali
zástupcovia centra, každá z nich
bude prerokovaná s odbornou
i laickou verejnosťou a až potom
navrhnutá mestskému zastupiteľstvu na schválenie. „Zapojenie
širokej verejnosti do jednotlivých
fáz spracovania Plánu mobility
je neoddeliteľnou súčasťou celého
procesu,“ povedal Michal Bajgart z Centra dopravného výskumu. Prieskumy a merania, ktoré budú organizovať na území
nášho mesta a susedných obcí,
by mali prísť na rad už v najbližších mesiacoch. „Na spoluprácu
s vami pri tvorbe nového konceptu dopravy Mesta Trenčín sa tešíme,“ doplnil M. Bajgart.(RED

Zápis budúcich prvákov
v základných školách
Bezbariérové prepojenie Mariánskeho námestia s lesoparkom Brezina
od otvoru v opevnení nad Karnerom
sv. Michala k ploche
pred farským kostolom je ukončené.
Na lávku so zábradlím získalo Mesto
Trenčín 10 tisíc eur
od Nadácie EPH.
Ďalších necelých 7
tisíc eur platilo zo
svojho rozpočtu.

 AKÉ VÄČŠIE INVESTÍCIE

udržateľnej mestskej mobility

modernizácia školských priestorov, výmena umelého trávnika
v športovom areáli ZŠ, Novomeského, revitalizácia átria pod
Mestskou vežou a vnútrobloku
Východná, polopodzemné kontajnery v MČ Sever a Stred, vybudovanie výťahu v sociálnom
zariadení na Piaristickej ulici.
Rozpočet počíta i s vybudovaním cyklotrás na uliciach Piešťanská, Zlatovská a Kasárenská
a s ďalšími investičnými akciami, o ktorých budeme pravidelne informovať.

Mesto Trenčín je zriaďovateľom deviatich základných škôl.
Zápis detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v školskom
Základná škola

roku 2019/2020 sa uskutoční
v priestoroch jednotlivých základných škôl v druhom aprílovom týždni.
Dátum zápisu

Čas zápisu

Bezručova 66

8. – 9. 4. 2019

14.00 – 17.00

Dlhé Hony 1

8. – 9. 4. 2019

14.00 – 17.00

Hodžova 37

8. – 9. 4. 2019

14.00 – 17.00

Kubranská 80 – bežné triedy

8. – 9. 4. 2019

14.00 – 17.00

Kubranská 80 – APROGEN

9. – 10. 4. 2019

14.00 – 17.00

Na dolinách 27

8. – 9. 4. 2019

14.00 – 17.00

Ul. L. Novomeského 11

8. – 9. 4. 2019

14.00 – 17.00

9. 4. 2019

14.00 – 17.00

Veľkomoravská 12

8. – 9. 4. 2019

14.00 – 17.00

Východná 9

8. – 10. 4. 2019

14.00 – 17.00

Potočná 86

 OZNAM
Mestské
hospodárstvo
a správa lesov, m. r. o., Trenčín chce prenajať nebytové
priestory a časti pozemkov
v objekte letného kúpaliska na Ostrove za účelom prevádzkovania bufetov a zriadenia letných terás a tiež
časti pozemkov na umiestnenie vlastných zariadení na predaj nápojov, mrazených výrobkov, sladkých a slaných

múčnych jedál. Prenájom bude
realizovaný prostredníctvom
elektronickej aukcie. Vstupné kolo pre všetky aukcie začína 24. 4. 2019 od 8.00 hod.
a bude trvať do 9. 5. 2019
do 9.00 h. Viac na www.trencin.sk v časti Samospráva,
Transparentný Trenčín, Profil
verejného obstarávateľa, Elektronické aukcie.


(MHSL, M.R.O.)

