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Servisný stojan

Odpočívadlo pre bicykle pri mestskom kúpalisku
Vybudovanie odpočívadla pre cyklistov v bezprostrednej väzbe na novonavrhovanú cyklotrasu. Úlohou odpočívadla je poskytnúť priestor na oddych a prípadný drobný servis bicykla na pomedzí nových a existujúcich 
cyklodopravných trás - napojenie na hlavné mestské cyklotrasy a cyklotrasu spájajúcu mesto s priľahlou mestskou časťou Kunov a RO Kunovská priehrada. Odpočívadlo bude vybavené  mobiliárom: 1 ks stôl,  2 ks lavice,  
1 ks stojan na mapu, 1 ks stojan na 7 bicyklov, 1 ks servisný stojan na opravu bicyklov, 1 ks smetný kôš. V rámci odpočívadla bude osadená mapa cyklotrás, vďaka ktorej sa môžu návštevníci mesta z okolitých obcí a 1 ks stojan na mapu, 1 ks stojan na 7 bicyklov, 1 ks servisný stojan na opravu bicyklov, 1 ks smetný kôš. V rámci odpočívadla bude osadená mapa cyklotrás, vďaka ktorej sa môžu návštevníci mesta z okolitých obcí a 
obyvatelia zorientovať, 

Prístrešok pre bicykle pri ZŠ Jána Murdocha
Osadenie 1 ks krytého prístrešku pre 22 bicyklov situovaný v areáli základnej školy v bezprostrednej väzbe na navrhovaný cyklistický koridor (SO01.6).
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Prístrešky pre bicykle pri ZUŠ 
Inštalácia 2 ks prístreškov celkovo pre 20 bicyklov situované v blízkosti vstupu do základnej umeleckej školy a Záhorskej knižnice Senica, v bezprostrednej väzbe na navrhovanú spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov (SO01.2).

Prístrešky pre bicykle pri autobusovej stanici
Vybudovanie 2ks uzamykateľných prístreškov prístreškov pre bicykle situovaných v blízkosti autobusovej stanice a navrhovanej cyklotrasy (SO01.4). Úlohou prístreškov je poskytnúť bezpečné parkovanie bicyklov v lokalite 
autobusovej stanice a podporiť tak dochádzanie miestnych obyvateľov do tejto lokality na bicykli. Maximálna kapacita prístrešku č.1 je 28 bicyklov a maximálna kapacita prístrešku č. 2 je 16 bicyklov vrátane servisného stojanu.autobusovej stanice a podporiť tak dochádzanie miestnych obyvateľov do tejto lokality na bicykli. Maximálna kapacita prístrešku č.1 je 28 bicyklov a maximálna kapacita prístrešku č. 2 je 16 bicyklov vrátane servisného stojanu.

Stojan na 6 ks bicyklov s možnosťou uzamknutia o rám bicykla. Inštalácia 4 ks ku Gymnáziu Ladislava Novomeského, 4 ks k Obchodnej akadémii a 4ks k budove polikliniki.
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