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MIKROREGIÓN TRNAVA - VYUŽITIE BROWNFIELDOV

CYKLOTRASAMI

PREPOJENÝCH TEMATICKÝMI

ŠIRŠIE VZŤAHY
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Navrhovaná trasa Trnava - Komárom (H)

Navrhovaná trasa Trnava - Hohenau (A) - samostatný úsek

Navrhovaná trasa Trnava - Hodonín (CZ) - samostatný úsek

- spoločný úsek

Navrhovaná trasa Trnava - Hodonín (CZ) a Trnava - Hohenau (A)

takéto komplexné riešenie problémov v danom území môže priniesť.

že kompetenčne obce nespadajú pod mesto Trnava, ktoré je samostatne riadeným subjektom, ale pod Trnavský samosprávny kraj. Z uvedeného projektu je vidieť veľký potenciál, ktorý

v mikroregióne Trnava. Zároveň je to názorná ukážka ako môžu jednotlivé obce v súčinnosti s mestom spracovávať aj ďalšie koncepčné materiály z rôznych oblastí života napriek tomu,

jednotlivých subjektov (aj s využitím zapracovaných hypertextových odkazov na súvisiace zdroje) v snahe o koordinovaný postup pri zvyšovaní ponuky pre rozvoj cestovného ruchu

organizáciu cestovného ruchu, pre mesto Trnava a jednotlivé obce, pričom môže byť materiál propagovaný v printovej podobe ako aj v elektronickej podobe na webových stránkach

opodstatnenosť svojho investičného zámeru ako keby sa riešili iba parciálne brownfieldy v jednotlivých obciach. V tomto duchu môže byť uvedený materiál podkladom pre oblastnú

v rámci komplexného materiálu môžu slúžiť mestu Trnava, ako aj jednotlivým obciam v susedstve mesta Trnavy, ako podklad pre potencionálnych investorov, ktorí skôr môžu vidieť

pojednávajú jednotlivé mapy s priloženými brownfieldami, ktoré boli identifikované v rámci úvodnej časti projektu. Iste revitalizácia a rekonštrukcia budú finančne veľmi nákladné, avšak

a to ponuka historických kaštieľov a zámkov, ponuka prírodných lokalít, ponuka plôch pre šport a rekreáciu a ponuka pre kultúrno-spoločenské aktivity. O tomto tematickom zameraní

cyklotrasy spájajúce jednotlivé štáty. Pre rozšírenie potenciálu boli v rámci riešenia projektu CIRCUSE navrhnuté 4 okruhy rozšírenia ponuky atraktivít uvedených regionálnych cyklotrás,

     Trnava sa nachádza vo vynikajúcej polohe, vzhľadom na priamy hraničný kontakt s tromi štátmi - Rakúskom, Českom a Maďarskom. Sú cez ňu navrhované významné regionálne

posilnenie tretej funkcie: odpočinok - relax - rekreácia.

funkčného organizmu mikroregiónu. Na základe prehodnotenia potrebnosti doplnenia základných funkcií - výroba, bývanie, odpočinok, sa pre mikroregión Trnava javí ako najdôležitejšie

na základe dôslednej analýzy a osobných návštev v jednotlivých municipalitách, objekty a pozemky, ktoré sú v súčasnosti nevyužité, a ktoré by bolo veľmi potrebné znovu začleniť do

projektu CIRCUSE začalo, napriek absencii legislatívy, aj mesto Trnava riešiť problematiku brownfieldov so súvisiacimi municipalitami. V rámci prvej časti projektu boli identifikované,

je veľa nevyužitých pozemkov, zakladá do budúcnosti existenčné problémy spojené so zabezpečením dostatku potravy pre neustále sa zvyšujúci počet obyvateľov na zemeguli. Vďaka

     Problematika riešenia hnedých parkov sa stáva naliehavým problémom súčasnosti. Neustále nekontrolované zaberanie poľnohospodárskej pôdy, pričom v rámci zastavaného územia

NAVRHOVANÉ PRIPOJENIE MIKROREGIÓNU NA CYKLOTRASY SUSEDNÝCH ŠTÁTOV:

Bod napojenia na cyklotrasy v susednom štáte

Hlavné mesto štátu
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http://www.central2013.eu
http://www.circuse.eu
http://www.trnava.sk/sk
http://www.hodonin.eu
http://www.hohenau.at
http://www.komarom.hu/sk_index.php
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