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1 ÚVOD
Práce na PUM MFO Trnava boli zahájené dňom podpisu Zmluvy o dielo, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. 7.
2019 v sídle objednávateľa.

1.1 REALIZOVANÉ ČINNOSTI ZBERU DÁT
Cieľom tejto časti dokumentácie je definovanie východiskového stavu procesu plánovania mobility na
krajskej úrovni, zoznámenie a zapojenie všetkých partnerov do projektu.
Získanie podkladov od zadávateľa v oblasti:
•
•
•
•
•
•
•

Dopravné modelovanie - čiastočne realizované
Demografia - čiastočne realizované
Verejná doprava - čiastočne realizované
Cyklistická doprava - čiastočne realizované
Pešia doprava - čiastočne realizované
Individuálna automobilová doprava - čiastočne realizované
Bezpečnosť - čiastočne realizované

1.2 REALIZOVANÉ ČINNOSTI PRIESKUMU
• Metodika dopravných prieskumov - realizované
•

Získanie aktuálnych cestovných poriadkov od spoločnosti Inprop - realizované

•

Analýza cestovných poriadkov a príprava prieskumu HD na hraniciach územia - realizované

•

Zaistenie spolupráce Polície (PZ) - čiastočne realizované

•

Rekognoskácia stanovíšť pre odstavovanie vozidiel a ich odsúhlasenie so zástupcami PZ realizované

•

Požiadavky na počet odstavených vozidiel, prejedanie so zástupcami PZ - realizované

•

Personálne a technické zaistenie zberu dát v teréne - realizované
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2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A ROKOVANIA
1) 30.10.2019 - 2 workshop - zápis + prezenčná listina
2 workshop bol zvolaný z dôvodu predstavenia PUM MFO Trnava pracovným skupinám a k zisteniu čo
najviac informácií o problémoch MFO Trnava.
•

Účastníci pracovných skupín boli zostavení s pomocou objednávateľa. Jednotlivým účastníkom
bola poslaná pozvánka emailom vrátane dopisu primátora.

•
1)
2)
3)
4)
•

Workshop bol rozdelený do nasledujúcich blokov:
9-10:50 nemotorová doprava – cyklistická a pešia doprava
11-12:45 verejná osobná doprava
13:00-14:30 individuálna doprava, nákladná doprava a logistika
14:30-15.30 životné prostredie
Ing. Kyp v bloku 1-4 predstavil spracovateľa ako aj čo je to PUM, dôvody zhotovenia a fázy
prípravy dokumentu.
V bloku 1-3 nasledovala diskusia s prítomnými vrátane zakresľovania problematických miest do
mapy.
V bloku 4 životne prostredie Ing. Matoušek, Ing. Zemanová a Ing. Hudousek predstavili
problematiku a postupy riešenia Hlukového, emisného mapovania a náležitosti SEA

•
•
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2) 11.12.2019 - 4. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina
Jednanie bolo zvolané z dôvodu informovania o priebehu prác.
•
•
•
•
•

•
•
•

Prebehla informácia o zmene v pracovnej skupine.
Na stránkach mesta bola umiestnená informácia o 2. workshopu a 1 štvrťročná správa. Na web
bude ešte doplnená informácia o 1. workshopu se starostami.
Prieskumy spracovávané firmou Czech consult boli úspešne dokončené a práve prebieha
vyhodnocovanie. Pán Rajman bude v januári prezentovať priebeh prác a prvé výsledky.
Správa Zber je rozpracovaná, zapracované sú kapitoly o verejnej doprave, IAD, demografii.
Kapitoly o cyklistickej a pešej doprave, nehodovosť, dopravný model stav – sa práve spracováva.
Dne 11.12 v 7:30 prebehla konzultácia na Polícii. Preberala sa možnosť vyhodnotenia štatistik
nehodovosti na oblasť MFO TT. Z jednania vyplynulo odporučenie vyhodnotiť nehodovosť na
územný okres TT a nehodové miesta spresniť na riešené územie MFO TT.
Prezentovaná bola príloha cyklistická doprava MFO TT.
Prezentovaná bola príloha Pešie zóny, bude upravená na pešie zóny, pešie trasy.
Predstavené boli závery 2. workshopu za časť cyklistická a pešia doprava, budú ešte doplnené o
ďalšej časti a závery budú zverejnené na webu.

2.1 PRACOVNÉ SKUPINY
V rámci projektu sú definované pracovné skupiny. Členovia pracovných skupín sú zástupcovia mesta
Trnava, odborných organizácii, záujmových združení a rovnako niektorí zastupitelia, zástupcovia obcí
z MFO Trnava ZOMOT. Komunikácia prebieha priamo (stretnutie) a elektronicky.
Pracovné skupiny:
Trnava a okolie (obce) - ZOMOT
Nemotorová doprava (cyklistická a pešia doprava)
Verejná doprava
Individuálna doprava (vrátane všetkých foriem spolujazdy), statická doprava
(parkovanie a odstavovanie vozidiel)
Nákladná doprava
Životné prostredie
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3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE
Dľa zmluvy o dielo bolo navrhnuté a odsúhlasené logo PUM MFO Trnava pre jednoduchšiu orientáciu
a komunikáciu s verejnosťou.

Na webových stránkach mesta Trnava se práve pripravuje http://mobilita.trnava.sk/. Bude umožňovať
externým návštevníkom prístup k informáciám, a zároveň poskytovať spracovateľom priestor pre
aktuálne zverejňovanie dôležitých informácii a dokumentov. Stránky budú obsahovať informácie o
projekte, kontakty, aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a priestor pre diskusiu. Budú užívateľsky
priateľské a prehľadné.
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4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU
Práce na prvej časti dokumentácie – Zber dát, prebiehajú podľa harmonogramu. Subjekty, ktoré
spracovateľ oslovil so žiadosťou o dodanie podkladov, spolupracujú.
V tejto fáze projektu je zásadné dopracovať a prejednať Zber údajov. Ďalej vyhodnotiť dopravné
prieskumy a tie zapracovať do dopravného modelu stavu. Ďalej začať práce na analytickej časti.
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