
Návrh lokalít na rozširovanie parkovísk 2015 

Jesenského – súkromné garáže- využiť súkromnú prístupovú cestu ku garážam, rozšíriť ju  a vedľa nej 

zriadiť v zeleni parkovisko s kolmým státím – cca 15 miest 

 

 

Jesenského 1114 -  preložením chybne osadeného oplotenia záhrad na vlastnícku hranicu vznikne 
možnosť zriadiť pozdĺž bytového domu šikmé parkovanie, vznik cca 15 až 20 miest 

 



 

Jesenského 3000  - v zeleni na severozápadnej strane spevniť trávnik s možnosťou vytvoriť cca 20 

miest. Oplotenie záhrad je mimo vlastnícku hranicu pozemkov posunuté do mestského pozemku 

 

 
 
Komenského/ Dolnomajerská  
1.alt  Parkovisko pred pavilonom G – cca 20 miest, otoč v „slze“ vytvorenej do pozemkov na hranici 
ZUŠ a MŠ na na bezpečné vystupovanie, „vykladacie“ parkovisko s pozdĺžnym radením cca 9 miest 
v priestore medzi chodníkom a oplotením Špeciálnej ZŠ, vjazd z Dolnomajerskej, výjazd do okružnej 
križ. 

 

 



 
Komenského/ Dolnomajerská 2. alt  
Parkovisko pred pavilonom G - 20 miest, otoč v „slze“ vytvorenej do pozemkov na hranici ZUŠ a MŠ 
na bezpečné vystupovanie, parkovisko v priestore medzi chodníkom a oplotením Špeciálnej ZŠ s 
preložením oplotenia, vjazd z Dolnomajerskej, výjazd do okružnej križ., cca 16 miest 
   

 

 

Narel – A. Hlinku  voľné plochy vedľa a oproti Narelu na ulici A. Hlinku – pre nedostatočnú šírku  iba 

jednostranné státie, spolu možnosť  zriadiť 4 + 6 miest 

 

 



Čepenská/ Vojanská  úprava priestranstva, ktoré sa dnes používa na parkovanie neorganizovane – 

cca 10 kolmých státí 

 

Čepenská  
BD 1212 spevniť zeleň za domom, cca 10 miest a pri BD 1214 súčasné parkovisko rozšíriť, pozdĺžne 

státie zmeniť na kolmé – pribudne cca 6 miest (petíciou vlastníkov bytov požadované riešenie) 

 



Pažitná 1013 – upraviť neorganizované parkovanie na chodníku za domom rozšírením chodníka do 

zelene na kolmé státie – cca 10 miest 

 

D. Štúra - prekládka chodníka, rozšírením cesty vytvoriť priestor na pozdĺžne státie – cca 12 miest 

 

 

 



Novomestká – nové parkovacie miesta v zeleni v spoluprácj s investorom polyfunkčnej budovy pri 

Lidli – cca 12 miest. Možné je aj  rozšírenie existujúceho parkovania ma obslužných komunikáciách pri 

bytových domoch na šikmé radenie s podmienkou   zjednosmernenia komunikácie – nárast kapacity 

o cca 80 % 

 

  

 

Garbiarska – vedľa BD 48 spevnenie zelene – cca 20 miest 

 



Spádová – zeleň vedľa trafa pri hoteli  cca 5 miest 

 

Cukrovarská  145 priestranstvo pri garážach smerom k trafostanici cca 16 miest plus nevyhnutný 

úsek komunikácie (v súčasnosti využívané na neorganizované parkovanie) 

 

 

 



Kostolná nevyužité priestranstvo pri Sokolovni – vlastníctvo cirkvi – možnosť zriadiť cca 40 miest plus 

miesto pre BUS 

 


