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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. 5. štvrťročná správa se vzťahuje na obdobie 7 - 10/2020.

1.1 ZBER DÁT – ZREALIZOVANÉ
1.2 PRIESKUMY – ZREALIZOVANÉ
1.3 DOPRAVNÉ MODELOVANIE (STAV) – ZREALIZOVANÉ
1.4 ANALYTICKÁ ČASŤ – PRIPRAVENÉ K ODOVZDANIU
•

Dokumentácia je odpripomienkovaná a pripravená na odovzdanie

1.5 PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI – PRÁCE PREBIEHAJÚ
•
•
•

Vypracovanie analytickej časti – hotovo
Vypracovanie návrhovej časti – takmer hotovo
Bude zorganizovaný 5. workshop

1.6 HLUKOVÉ MAPOVANIE – PRIPRAVENÉ K ODOVZDANIU
•
•
•
•

Štúdia Modelovanie hladín hluku pre účely Analytickej časti bola zaslaná objednávateľovi
k pripomienkam dňa 26. 5. 2020
Do štúdie boli zapracované pripomienky z 8. 6. a 9. 6. 2020
28.9.2020 prišlo kladné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Štúdia je pripravená k finálnemu odovzdaniu

1.7 EMISNÉ MAPOVANIE – PRIPRAVENÉ K ODOVZDANIU
•
•
•
•

Štúdia Modelovanie úrovne emisií pre účely Analytickej časti bola zaslaná zriaďovateľovi
k pripomienkam dňa 26. 5. 2020
Do štúdie boli zapracované pripomienky z 8. 6. a 9. 6. 2020
28.9.2020 prišlo kladné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Štúdia je pripravená k finálnemu odovzdaniu

1.8 NÁVRHOVÁ ČASŤ – PREBIEHA
•
•
•

Práce na návrhovej časti pokračujú
Finalizovaný bol zásobník projektov
Prebehol 4. workshop s veľkou pracovnou skupinou dňa 8.9.2020 od 13h

1.9 PROCES SEA
•

•

•

Dňa 23. 6. 2020 bol Oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Odboru
starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Trnava vydaný Rozsah hodnotenia č. j. OUTT-OSZP3-2-020/020776-020.
Zo všeobecných podmienok Rozsahu hodnotenia vyplýva, že bude potrebné vypracovať správu
o hodnotení strategického dokumentu podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z.z., v znení neskorších
predpisov.
Žiadne špecifické požiadavky sa nestanovujú.
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1.10
•

PIM

Práce boli započaté

2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A ROKOVANIA
Z dôvodu koronavírovej krízy nebolo možné usporiadať plánované WORKSHOPY a pracovné stretnutie
v mieste objednávateľa v plánovaných termínoch.
1) 16.7.2020 -8. výrobný výbor -zápis + prezenčná listina
Jednanie bolo zvolané z dôvodu odovzdania časti diela a informovaní o ďalšom postupe prác
•
•

•

•
•

Časť Prieskumy a Zber dát bolo odovzdané 6x + 6 cd.
Dopravné modelovanie – predstavená bola matica prepravných vzťahov + grafická príloha pre
mesto Trnava. Pán Trnka s prílohou súhlasí, požaduje doplniť grafickú prílohu pre MFO (tzn. 15
príloh). Na budúcom rokovaní bude odovzdané.
SEA - Dňa 23. 6. 2020 bol Oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Trnava vydaný Rozsah hodnotenia č.
j. OU-TT-OSZP3-2-020/020776-020. Zo všeobecných podmienok Rozsahu hodnotenia vyplýva, že
bude potrebné vypracovať správu o hodnotení strategického dokumentu podľa prílohy č. 4 zákona
č. 24/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov. Žiadne špecifické požiadavky sa nestanovujú.
Hluk a Emisie – materiály Emisie a Hluk -stav zašle objednávateľ na pripomienky ešte na RUVZ a
odbor životného prostredia s termínom do konca 07/2020.
PDO Stav–hotovo – odpripomienkované, je možné začať pracovať na PDO Návrh.

2) 5.8.2020 - 9. výrobný výbor -zápis+ prezenčná listina
Rokovanie bolo zvolané pre informovanie o pokračovaní prác na PUM MFO TT a ďalej potom z dôvodu
prezentovania Analytickej časti PUM verejnosti.
Rokovanie pracovnej skupiny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopravné modelovanie - Pán Trnka s prílohami súhlasí, doplnené boli grafické prílohu pre MFO
(tzn. 15 príloh). Na ďalšom rokovaní bude odovzdané.
Hluk a Emisie - materiály Emisie a Hluk – Stav zašle objednávateľ na pripomienky ešte na RÚVZ a
odbor životného prostredia s termínom do konca 08/2020.
PDO – analýza je odsúhlasená, bude sa odovzdávať spolu s PDO návrhovú častí. PDO návrhová
časť koncept bude počas 08/2020 poslaná kontrolu.
Zásobník projektov – 4. workshop sa bude konať 8.9.2020 od 13:00h (starostovia, pracovné
skupiny + poslanci). Spracovateľ poslal zásobník projektov na ŽSR, NDS, SSC ku konzultácii
Materiál Oblasti Zmeny v rozpracovanosti zatiaľ bez pripomienok – termín do 15.8.2020, je
možno v práci pokračovať.
Diskutovaný bol taktiež Zásobník projektov a prípadné navýšenie počtu P+R.
Problémový výkres – predstavený pracovnej skupine.
Objednávateľ upozorňuje na dodržiavanie názvu projektu na všetkých dokumentoch.
Podľa dohody je možné jednotlivé časti odovzdávať postupne.

Verejné prerokovanie:
•
•
•
•

Ing Göpfertová prezentovala PUM MFO TT Analytickú časť.
Ing Ládyš prezentoval Hlukové a emisné mapovanie stav.
Prebehla diskusia na tému verejnej osobnej dopravy, dopravného modelu, parkovania a riešenie
podjazdu na ul. Dohnányho.
Pripomienky je možné posielať do 15.8.2020 na adresu eva.gopfertova@afry.com
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3) 8.9.2020 - 10. výrobný výbor -zápis + prezenčná listina
Rokovania bolo zvolané pokračovanie prác na PUM MFO TT a ďalej potom z dôvodov 4. workshopu na
tému Zásobník projektov veľkej pracovnej skupine.
Rokovania pracovnej skupiny:
•
•
•
•
•

•

Emisie a Hluk stav - materiál zaslal objednávateľ na pripomienky - čaká sa stále na RÚVZ. Pán
Trnka zistí stav.
PDO - PDO návrhová časť koncept bol pripomienkovaný mestom Trnava a starostami. Bude
realizovaný 5.workshop so starostami.
Predstavené boli vysporiadané pripomienky k Analytickej časti - pracovná skupina súhlasí,
upravená bude pripomienka o električke – spracovateľ odpovie verejnosti emailom.
Materiál Oblasti Zmeny bol predstavený pracovnej skupine, bude upravený podľa požiadaviek a
poslaný k finálnej kontrole.
Obsah návrhovej časti a PIM - "zmena" štruktúry správy Návrhovej časti vznikla na základe
skúseností spracovateľa o prehľadnosti a čitateľnosti správy pre širokú verejnosť. Upravená
štruktúra návrhovej časti reflektuje požiadavky objednávateľov na vytvorenie prehľadného úvodu
celého diela. Obsah bol odoslaný objednávateľovi na schválenie.
Dopravné modelovanie stav - 6x + 6cd odovzdané, vrátane odovzdávacieho protokolu.

4. workshop:
•
•
•
•

Ing. Göpfertová prezentovala zásobník projektov mäkké a tvrdé opatrenia PUM MFO TT.
Prebehla diskusia.
Pripomienky je možné posielať do 20.9.2020 na adresu eva.gopfertova@afry.com.
Po tomto dátume už nebude možné do zásobníka projektov zasahovať (budú spustené
nadväzujúce práce).
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4) 29.9.2020 - 11. výrobný výbor – rokovanie bolo vedené online + zápis+ pán Trnka, Horváth,
Majetník, paní Zrebná, paní Vitteková, pán Koukal, Kyp, Göpfertová prezenčná listina
Rokovania bolo zvolané z dôvodu pokračovania prác na PUM MFO TT.
•
•
•
•
•

•

Emisie a Hluk stav - zaslaný materiál k pripomienkam na RÚVZ - bez pripomienok k stavu.
Predstavené boli vysporiadané pripomienky zásobníka projektov - pracovná skupina súhlasí,
spracovateľ pošle vysporiadané pripomienky do 30.9. verejnosti emailom.
Materiál Oblasti Zmeny - odsúhlasené pracovnou skupinou ako finálny.
Obsah Návrhovej časti a PIM - "zmena" štruktúry správ - bola odoslaná objednávateľom na
riadiaci orgán na schválenie. - pán Trnka zistí stav - do 8.10.2020.
Materiál Hluk, Emisie stav a Analytická časť je hotový (odpripomienkovaný, pripomienky
zapracované, vysporiadané, prerokované). Spracovateľ by rád materiál odovzdal spolu s
odovzdávacím protokolom. Dokumentácia by bola poslaná objednávateľovi kuriérskou službou z
dôvodu korona vírusovej situácie - pán Trnka zistí názor projektovej manažérky do 8.10.
PDO - PDO návrhová časť koncept - bude poslaná nahovorená prezentácia na veľkú pracovnú
skupinu k pripomienkam - 5. workshop. prebehne online 30.9. - 8.10. 2020, otázky 7.10. od 10h
online. Pripomienky do 8.10.2020.

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 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




V rámci pracovných skupín prebehlo verejné pojednaní analytické časti a 4. workshop.
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3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE
V súlade so zmluvou o dielo bolo pre jednoduchšiu orientáciu a komunikáciu s verejnosťou navrhnuté a
odsúhlasené nasledujúce logo projektu.

Uvedené logo projektu bolo umiestnené na web stránke mesta Trnava a po kliknutí naň je návštevník
presmerovaný na web stránku projektu http://mobilita.trnava.sk . Stránka umožňuje návštevníkom prístup
k informáciám o projekte a zároveň poskytuje spracovateľom dokumentu priestor pre aktuálne
zverejňovanie dôležitých informácií, dokumentov a výstupov projektu. Web stránka obsahuje ucelené
informácie o projekte, kontakty, aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a priestor pre diskusiu.
Prostredie web stránky projektu je užívateľsky prehľadné a priateľské.
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4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU
Práce na časti strategického dokumentu Zber dát a Prieskumy boli dokončené.
Práce na dopravnom modeli jestvujúci stav boli dokončené.
Práce na emisnom a hlukovom mapovaní boli dokončené a čakajú na odovzdanie.
Práce na oznámení o strategickom dokumente SEA je dokončené.
Práce na Analýzach boli dokončené a čakajú na odovzdanie.
Práce na PDO Analytická časť boli dokončené a čakajú na odovzdanie spolu s PDO Návrh. PDO návrhová
časť je hotová a pripomienkuje sa. Na toto téma prebehne 5. workshop v 10/2020.
Na tému zásobník projektov bol urobený 4.workshop. Zásobník projektov je už finálny. V tejto fáze
projektu je zásadné dopracovať Návrhovú časť a spustiť práce na Dopravnom modeli Návrh, SEA
a hlukovom a emisnom mapovaní návrhových horizontov.
Subjekty, ktoré zhotoviteľ oslovil so žiadosťou o dodanie podkladov, spolupracujú.
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