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Priechod pre chodcov bude Investícia do rekonštrukcie štadiónu
Zlepšenie kvality životného prostredia
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2014 . kontrolou.
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a WC.jazykovou
Príprava
vých hráčov v danom okami- ho dotyku a spracovania lopty. význam má zdravotné hľa(MG)
(JŠ)
V záujme zlepšenia funkčného hľadiska ako aj komfortu
prechodu občanov z ulice Palkovičovej na ulicu Gorkého,
mesto Topoľčany v rámci svojho rozpočtu na rok 2013/2014
vyčlenilo potrebné finančné
prostriedky na realizáciu lávky pre peších, ktorá nahradí
doterajšie riešenie prepojenia
medzi danými ulicami.
Lávka sa bude začínať na
ulici Palkovičova (sídlisko
Stred II), v mieste kde v súčasnosti začína schodisko a bude
pokračovať priamo na ulicu
Gorkého, kde bude ukončená
rampou pre zdravotne postihnuté osoby a schodiskom.
Rampa bude riešená dvomi
šikmými plochami v jednom
smere a jednou šikmou plochou v opačnom smere. Lávka,
schodisko a rampy sú obojsmerné. Prechod rampy na
chodník bude plynulý. Priechod pre chodcov bude rieše-

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu
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Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam

