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ÚVOD

Práce na PUM Trenčianskeho kraja boli zahájené dňom podpisu Zmluvy o dielo, ktoré sa uskutočnilo dňa
29.9. 2018 v sídle objednávateľa.

1.1

VYKONANÉ ČINNOSTI ZBERU DÁT - HOTOVO

1.2

VYKONANÉ ČINNOSTI DOPRAVNÉHO MODELOVANIA


Tvorba a parametrizácia dopravnej siete—hotovo



Zadanie existujúcej ponuky verejnej dopravy dľa cestovných poriadkov 2018 -- hotovo



Tvorba dopravných zón a ich napojenie na dopravnú sieť—hotovo



Zostavenie dopytového modelu (skupiny obyvateľov, účely ciest, dopravné módy, dopytové
vrstvy) so štruktúrou zodpovedajúcou prieskumu mobility—hotovo



Nastavenie procedúr a parametrov výpočtu štvorstupňového dopravného modelu (tvorba ciest,
distribúcia ciest, voľba dopravného módu, pridelenie na sieť) -- hotovo



Kalibrácia dopravného modelu na hodnoty zistené mobilitným prieskumom (hybnosti, distribučné
krivky, modal split) a dáta zo sčítania vozidiel a cestujúcich vo vybraných profiloch dopravnej siete
– rozpracované



Výstupy a analýzy výsledkov dopravného modelu súčasného stavu—rozpracované, pri spracovaní
bude zohľadnená prípadná spätná väzba a požiadavky objednávateľa, ktoré vzniknú
z prejednania.

1.3

VYKONANÉ ČINNOSTI PRIESKUMU


Digitalizácia získaných dát (prepis formulárov, automatické rozpoznanie EČV) -- hotovo



Kontrola získaných dát (úplnosť, správnosť) -- hotovo



Vyhodnotenie digitalizovaných dát, tvorba databáz dát -- hotovo



Doplnenie číselníkov a klasifikácií do databázy (územné členenie, účely ciest, dopravné
prostriedky, atď.) -- hotovo



Tvorba výstupov pre dopravný model – hotovo



Podrobné vyhodnotenie prieskumu - tvorba výstupov - prebieha
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1.4

VYKONANÉ ČINNOSTI SEA


Spracovanie Oznámenie o strategickom dokumente dľa zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
pre PUM Trenčianskeho samosprávneho kraja -- hotovo



Schôdzky, telefonické a emailové konzultácie SEA tímu so zástupcom spracovateľa PUM
Trenčianskeho samosprávneho kraja a s pracovníkmi Trenčianskeho samosprávneho kraja -hotovo



Zber podkladov potrebných pre SEA hodnotenie -- hotovo
Kontrola rozsahu výstupov z dopravného modelu pre hlukové a imisne modelovanie – hotovo
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REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A JEDNANIA

1) 30.1.2019 - 6. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina.
6. výrobný výbor bol zvolaný z dôvodu odovzdania čistopisu Zberu a informovanie o stave prác na PUM.


Dňa 18.1.2019 bola projektovou radou odsúhlasená VÍZIA rozvoja mobility



Pracuje sa na časti Prieskumy, na Dopravnom modeli stavu, na Analytickej časti vrátane SWOT



Firma EKOLA group pracuje na Oznámení SEA.

2) 1.3.2019 - 7. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina.
7. výrobný výbor bol zvolaný z dôvodu odovzdania oznámenia SEA a informovanie o stave prác na PUM.


Bol odovzdaný dodatok k zmluve od spracovateľa , spoločenská zmluva ako dodatok medzi AFCP
a EKOLA group, plná moc na spracovanie SEA podpísaná od spracovateľa



Pracuje sa na časti Prieskumy, na Dopravnom modeli stavu, na Analytickej časti vrátane SWOT
(odpripomienkovaná)



Firma EKOLA group odovzdala Oznámení SEA 3x tlačené paré +3× CD.

3) 26.3.2019 - 8. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina
 Bol odovzdaný podpísaný dodatok č.1 – čaká sa na kontrolu z Ministerstva


Pracuje sa na časti Prieskumy, na Dopravnom modeli stavu, na Analytickej časti vrátane SWOT a
VÍZII, na navrhovanej časti -vrátane Zásobníka projektov - mäkké a tvrdé opatrenia



2.1

Diskutované boli ďalej návrhové scenáre.

PRACOVNÉ SKUPINY

V rámci projektu boli definované pracovné skupiny a jednotliví experti. Dielo s nimi bolo priebežne
konzultované a jednotlivé druhy dopravy boli pripomienkované v priebehu prác.
V pracovných skupinách sú pripomienkované SWOT analýzy pro jednotlivé módy dopravy.
Vo vedúcej skupine bola odsúhlasená VÍZIA.
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KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE

Bol zriadený priestor na webových stránkach Trenčianskeho kraja:
https://www.tsk.sk/dokumenty/regionalny-rozvoj/schvalene-projekty-v-trencianskom-kraji/planudrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja.html?page_id=577721, ktoré umožňujú externým
návštevníkom prístup k informáciám, a zároveň poskytujú spracovateľom priestor pre aktuálne
zverejňovanie dôležitých informácii a dokumentov. Stránky obsahujú informácie o projekte, kontakty,
aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a priestor pre diskusiu. Sú užívateľsky priateľské a prehľadné.
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AKTUÁLNY STAV PROJEKTU

Subjekty, ktoré spracovateľ oslovil so žiadosťou o spolupráci spolupracujú.
Oznámení SEA bolo odovzdané zadávateľovi k podaniu na príslušnom úrade.
Boli odsúhlasené VÍZIE:

Vízie

Moderný a konkurencie schopný región s rastúcou životnou úrovňou, ktorý je atraktívny pre obyvateľov,
návštevníkov ako i pre investorov a ktorý je založený na udržateľnom využití vlastného potenciálu
sociálneho, ekonomického a environmentálneho (tvorba krajiny - krajinotvorné prvky), a na princípoch
spoločenskej zodpovednosti.

Zmeny:
1.
2.
3.
4.
5.

Dopravná infraštruktúra, dostavba dopravnej infraštruktúry, ktorá v súčasnosti chýba
Komunikačná sieť kraja a zvýšenie kvality a bezpečnosti cestnej infraštruktúry
Zvýšenie podielu udržateľnej mobility a zlepšenie dostupnosti kraja verejnou osobnou dopravou
Zvýšenie environmentálnej zodpovednosti
Zvýšenie efektivity dopravných systémov, ich optimalizácia a využitie (IDS ako protiváha
individuálnej automobilovej doprave)

V tejto fáze projektu je zásadné pokračovať v práci na analýze a dopravnom modeli stavu. Vyhodnotiť
realizované prieskumy a vyčkať na záver zisťovacieho konanie SEA.
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