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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 VYKONANÉ ČINNOSTI ZBERU DÁT  

Cieľom tejto časti dokumentácie je informovanie o stave procesu plánovania mobility na mestskej úrovni 

a zoznámenie a zapojení všetkých partnerov do projektu.  

Získanie podkladov od zadávateľa vo všetkých oblastiach podľa zmluvy o dielo bolo realizované. 

1.2 VYKONANÉ ČINNOSTI PRIESKUMU 

 Odsúhlasená metodika dopravných prieskumov 

 Zaistenie a koordinácia spolupráce Polície (PZ) 

 Tvorba podkladov pre „Určenie použitia prenosného dopravného značenia“  

 Tvorba podkladov pre „Povolenie na zvláštne užívanie komunikácií“ 

 Realizovanie všetkých prieskumových prací v teréne 

 Organizačné personálne a technické zaistenie zberu dát 

 Digitalizácia získaných dát 

 Informácie pre primátorov miest a obcí o realizovaní prieskumu na ich území 

 Spracovanie dát poskytnutých autobusovými a železničnými dopravcami 
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2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A JEDNANIA 

1) 3.10.2018 - 3. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina. 

3. výrobný výbor bol zvolaný z dôvodu doplnenia podkladov a informovanie o priebehu práce. Boli 

prediskutované všetky druhy dopravy. Bol odovzdaný materiál “Ako sa zostavujú vízie“, ďalej 

požiadavky špecialistov na hluk“ Požiadavky na Gis pre hlukové mapovanie“, ďalej „Postup prác na 

PUM“ 

2) 16.10.2018 

Prítomní: mjr. Sládeček, zástupcovia Okresných riaditeľstiev PZ, Hladký, Dedeková, Rajman. 

Prejednanie situácie na jednotlivých stanoviskách navrhnutých spracovateľom, požiadavky Polície na 

prechodné dopravné značenie a zvláštne užívanie komunikácií. Nutnosť zaistenia spolupráce Polície 

oficiálnou cestou – list zadávateľa krajskému riaditeľovi Polície.  

3) 14.11.2018 - 4. výrobný  výbor - zápis + prezenční listina. 

4. výrobný výbor bol zvolaný z dôvodu predstavenia PUM zástupcom Okresných miest a informovanie o 

priebehu prác. Mestám bol odoslaný „Dotazník pre mestá TSK“ k vyplneniu do 28.11.2018. V termíne ich 

vyplnili tieto mestá: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Partizánske, Ilava.  

Pán Rajman poskytol základné informácie o dopravných prieskumoch na území kraje.  

Boli odsúhlasené návrhové horizonty – pre zaistenie nadväznosti s PUM ostatných krajov: 

• +5 rokov = 2025 

• +10 rokov = 2030 

• +20 rokov = 2040 

• +30 rokov = 2050 

4) 19.12.2018 – 5. výrobný  výbor - zápis + prezenčná listina. 

5. výrobný výbor bol zvolaný z dôvodu odovzdania Zberu údajov so zapracovanými pripomienkami a 

informovanie o pokračovaní prác. Začali práce na VÍZII. Projektovej rade bol odovzdaný materiál „ Vízia“ 

2.1 PRACOVNÉ SKUPINY 

V rámci projektu boli definované pracovné skupiny a jednotliví experti. S týmito bolo dielo priebežne 

konzultované a jednotlivé druhy dopráv boli už pripomienkované v priebehu práce. 
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3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE 

Bol zriadený priestor na webových stránkach Trenčianskeho kraja: 

https://www.tsk.sk/dokumenty/regionalny-rozvoj/schvalene-projekty-v-trencianskom-kraji/plan-

udrzatelnej-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.  

 

 

 

Objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi logo PUM Trenčianského kraja: 
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4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU 

19.12.2018 bola objednávateľovi odovzdaná dokumentácia v Slovenskom jazyku podľa zoznamu: 

1.  Zber údajov 

1.1. Údaje o demografii a územnom rozvoji 

1.2. Údaje o doprave 

1.3. Údaje o nehodovosti a iné dáta 

 

Subjekty, ktoré spracovateľ oslovil so žiadosťou o dodanie podkladov spolupracujú. 

 


