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Cankarjeva cesta (do ulice za Virjem)
Spomladi bomo začeli z izvajanjem gradbenih del
na Cankarjevi cesti do Virja. Popolnoma bomo prenovili komunalno infrastrukturo tj. fekalna, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava. Predvidena je
obnova telekomunikacij in optike. V sklopu projekta
bomo uredili tudi spodnji del hudournika Kukovica,
od obstoječega usedalnika do izliva v prepust, ki
teče v Tržiško Bistrico. (Ob celoviti prenovi Cankarjeve ceste leta 2006 se je na to žal pozabilo).

Blejska ulica
Lanskega septembra smo začeli izvajati dela na Blejski
ulici. Prenovili bomo vodovod ter zgradili ločen sistem
meteorne in fekalne kanalizacije s črpališčem. Obnovili javno razsvetljavo, telekomunikacijsko in električno
omrežje ter optiko.
Z novo urbano opremo ter končno ureditvijo bo ulici
dodan pridih sodobnosti.

S tem bomo sklenili krog prenov v mestnem
središču.

Stopnišče
Parkirne površine
Pod Zdravstvenim domom Tržič smo asfaltirali makadamsko površino (do mostu čez Mošenik). Tako
smo dodatno uredili 14 parkirnih mest ter nakazali
traso obvoznice do mestnega središča. Začasna
ureditev na trasi je prispevek k reševanju problema
parkiranja v mestnem središču in še posebej v okolici
zdravstvenega doma.

Stopnišče iz Cankarjeve ceste proti Virju je bilo v
izredno slabem stanju in razpokano, zato smo izvedli celovito sanacijo stopnišča. Popravili smo
obstoječe kamnite stebre in sanirali dotrajane kamnite zidove. Na stopnicah se je izvedel nov cementni omet.

Prenovljeno stopnišče

Preplastitev ceste
Dela na Blejski ulici

Na Cankarjevi cesti smo do ulice za Virjem s preplastitvijo začasno sanirali močno poškodovano
vozišče. Cesta služi tudi kot obvoz prebivalcem
južnega dela naselja, kjer je v preteklih mesecih potekala gradnja kanalizacije in sanacija ceste s podporno konstrukcijo.

