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1 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 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 - čiastočne realizované 

 Získanie aktuálnych cestovných poriadkov od spoločnosti Inprop - realizované 

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

 Zaistenie spolupráce Polície (PZ) - realizované 

 Rekognoskácia stanovíšť pre odstavovanie vozidiel a ich odsúhlasenie so zástupcami PZ - rea-

lizované 

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

 Príprava podkladov pre jednotlivé okresné riaditeľstvo PZ - realizované 

 Personálne a technické zaistenie zberu dát v teréne - realizované 

 Príprava spoločného prejednania ohľadom prieskumu IAD – Policajný zbor, cestné správne or-

gány, zadávateľ, spracovateľ - realizované 
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2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A JEDNANIA 

1) 29.6.2018 - podpis zmluvy o dielo  

2) 25.7.2018 - 1. výrobný výbor - zápis + foto 

Prezentovaná bola skladba budúcich prác a dôvody vypracovania PUM Trenčianskeho kraja, dôraz 

bol kladený taktiež na odovzdanie podkladov 

3) 23.8.2018 - 2. výrobný  výbor - zápis + prezenčná listina  - zvolaná z dôvodu získania chýbajúcich 

podkladov –  jednanie bolo rozdelené na okruhy Verejná doprava, cyklistická doprava, dopravná 

nehodovosť, životné prostredie a automobilová doprava 

4) 18.9.2018 – Jednanie CZECH Consult pre potreby Prieskumov  

Prítomní: mjr. Sládeček, Rajman  

Prejednanie spolupráce Polície pri prieskume IAD na hraniciach kraja. Riešenie konkrétnych problé-

mov – vysoký počet odstavených vozidiel, personálne nároky na PZ atď. Zrejme nutné prechodné 

dopravné značenie, prípadne zvláštne užívanie komunikácie. Následne bude nutné prejednanie – 

Policajný zbor, Cestné správne orgány, zadávateľ, spracovateľ.  

2.1 PRACOVNÉ SKUPINY 

V rámci projektu sú definované pracovné skupiny. Členovia pracovných skupín sú zástupcovia odborov 

Trenčianskeho kraja, odborných organizácii, záujmových združení a rovnako niektorí zastupitelia kraja, alebo 

okresných miest. Komunikácia prebieha priamo (stretnutie) a elektronicky. 

Pracovné skupiny: 

 Verejná hromadná doprava, dopravca 

 Individuálna doprava (vrátane všetkých foriem spolujazdy), statická doprava (parkovanie a odsta-

vovanie vozidiel), nákladná doprava, zásobovanie 

 Cyklistická a pešia doprava 

 Životné prostredie  

 Nehodovosť 

V priebehu projektu môžu byť podľa aktuálnej potreby stanovené ďalšie poradné skupiny. 

 Okresné mestá  
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3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE 

Bol zriadený priestor na webových stránkach Trenčianskeho kraja https://www.tsk.sk/dokumenty/tla-

cove-spravy/ts-tsk-pum.html?page_id=401203, ktoré umožňujú externým návštevníkom prístup k informá-

ciám, a zároveň poskytujú spracovateľom priestor pre aktuálne zverejňovanie dôležitých informácii a doku-

mentov. Stránky obsahujú informácie o projekte, kontakty, aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a 

priestor pre diskusiu. Sú užívateľsky priateľské a prehľadné.  
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4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU 

Práce na prvej časti dokumentácie – Zber dát, prebiehajú podľa harmonogramu. Subjekty, ktoré spraco-

vateľ oslovil so žiadosťou o dodanie podkladov, spolupracujú. Možno konštatovať, že k dnešnému dňu už má 

spracovateľ k dispozícii cca 70% všetkých požadovaných podkladov. Zvyšné podklady sú prisľúbené k dodaniu 

v najbližšej dobe. 

V tejto fáze projektu je zásadné nájsť spoločné riešenie s Políciou, čo sa týka zaistenia smerového doprav-

ného prieskumu na predom určených stanoviskách na hraniciach riešeného územia. Jednania prebiehajú a 

dohodu na spôsobe prevedenia, a miestach vhodných pre zastavenie vozidiel, očakávame do konca októbra 

2018. 

Zároveň sú zahájené práce na modeli dopravy existujúceho stavu všetkých druhov dopravy.  


