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Návrh rekonštrukcie ciest a chodníkov

1. Rekonštrukcia ciest a parkovacích plôch:
Rastislavova ul. od Slovenskej po Koce ovu ul.,
Svätoplukova ul. od Slovenskej po Koce ovu s odbo kami vpravo,
Levo ská ul. od križovatky Slovenskej a Hviezdoslavovej ul. (cintorín),
Spojnica medzi Hviezdoslavovou a Gorazdovou ul. (Diskokotol a),
Fabiniho ul. na moste na Školskej ul. (Da ový úrad),
Parkovisko medzi Gorazdovou a Hviezdoslavovou ul.,
Plocha po výrube stromov na Kollárovej ul.

2. Rekonštrukcia chodníkov, rigolov a vpustí:
- pozd ž Slovenskej ul. od Kollárovej ul. po Geolog. prieskum vpravo,
- pozd ž Gorazdovej ul. od Levo skej ul. po Školskú ul. vpravo,
- pred bytovkami na Nám. SNP,
- okolo MsÚ s pokra ovaním k detskej poliklinike,
- od Školskej ul. pri SPŠ (baníckej) po poštu,
- pozd ž Školskej ul. od Hviezdoslavovej po Fabiniho ul. (Da ový úrad), až do

podjazdu, vrátane schodov od Da ového úradu.

3. Zriadenie rigolov, oprava vpustí a asti chodníkov:
- pozd ž Hviezdoslavovej ul. od Chrap iakovej po Ul. odborárov po oboch

stranách (od autobusovej stanice),
- od Odborárov po Školskú ul. vpravo až k SPŠ (banícku),
- pozd ž Hviezdoslavovej ul. od Školskej po Levo skú ul. v avo (SPŠS),
- pozd ž Fabiniho ul. od mosta nad Školskou ul. (Da ový úrad) po Ul.

odborárov (Železni ná stanica),
- pozd ž Ul. B. Nemcovej a Fabiniho po Hviezdoslavovu vpravo.

4. Vy istenie rigolov a vpustí a ich oprava:
- pozd ž chodníka na Fabiniho ul. od mosta (Da ový úrad) k ZUŠ, okolo ZŠ

Levo ská pozd ž Levo skej ul. až ku križovatke Slovenskej a Hviezdoslavovej
ul. (cintorín)

5. Prespádovanie cesty pre odvodnenie:
- po Slovenskej ul. pozd ž chodníka okolo cintorínskeho múra, príp. zriadenie

odvod ovacieho rigola v ž abe prekrytom roštom.
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