
Mesto Trnava 
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 

i'.-:-

Doporučene 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
OSaŽP/6397-
9105/2017/MH 

Vybavuje/linka 
Ing. Hrubý 
033/3236 205 

Trnava 
17.02.2017 

O z n á m e n i e 
v e r e j n o u v y h l á š k o u 

o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Žiadateľ - spoločnosť FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36238813, Ulica 
Seredská 247, 917 05 Trnava podal dňa 25.01.2017 na tunajší špeciálny stavebný úrad 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

„Obytná zóna - Bytové domy Trnava - Modranka, Topoľová ulica - juh" 
v rozsahu stavebného objektu 

„SO 01 Komunikácie a spevnené plochy" 

miesto stavby: 
na pozemku parc.č: 

katastrálne územie: 
obec: 
pre stavebníka: 
projektant: 

Ulica Seredská, Ulica Topoľová 
7/250, 10/1, 10/3, 11/1, 80/2, 80/33, 80/34, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 319, 
320, 432/1, 432/9-„C" 
Modranka 
Trnava 
FARMA FRESH SLOVAKIA^ s.r.o., Ulica Seredská 247, 917 05 Trnava 
Pro Via, s.r.o. - Ing. Martin Škoda PhD., Ulica Lomonosovova 6, 918 54 
Trnava 

Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie. 

Mesto Trnava ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon") a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1967 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením 
§ 61 ods. 4 stavebného zákona, oznamuje formou verejnej vyhlášky začatie stavebného 
konania na stavbu: 

„Obytná zóna - Bytové domy Trnava - Modranka, Topoľová ulica -juh" 
v rozsahu stavebného objektu 

„SO 01 Komunikácie a spevnené plochy" 
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Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
Predložený projekt rieši vybudovanie spevnených plôch pre navrhovaný projekt obytnej 

zóny štyroch bytových domov. Súčasťou spevnených plôch bude predĺženie jestvujúcej 
miestnej komunikácie Ulice Topoľová, vybudovanie parkoviskových komunikácií a parkovacích 
státí pre osobné autá, vybudovanie siete chodníkov pre peších a dvoch plôch určených pre 
kontajnery komunálneho odpadu. 

Topoľová ulica bude predĺžená v nezmenenej šírke 6,0 m o cca 42 m, povrch bude 
asfaltový. Na začiatku predĺženia bude odbočením vpravo vybudovaná prvá krátka 
parkovisková komunikácia a vzápätí za ňou aj druhá. Prvým odbočením bude prístupných 11 
státí po oboch stranách komunikácie, z nich jedno pre imobilných, druhým odbočením bude 
prístupných 12 státí rovnako po oboch stranách komunikácie. Za týmito sekciami povedie 
chodník pre peších privádzajúci ľudí k vstupu do bytového domu C, chodník zároveň vzájomne 
oddelí obe sekcie státí s priechodom cez komunikáciu k bytovému domu B. Za druhou sekciou 
státí budú priamo na komunikáciu predĺženej časti Ulice Topoľová napojené dve státia, jedno 
z nich určené pre imobilných. Za státiami bude predĺženie komunikácie ukončené priechodom 
pre chodcov, okolo týchto dvoch státí povedie k bytovému domu D chodník. 

Na začiatku predĺženia Ulice Topoľová bude riešené aj odbočenie vľavo. Prvý úsek bude 
tvoriť krátka parkovisková komunikácia so šiestimi pozdĺžnymi státiami (tri po každej strane), 
komunikácia privedie autá k malej „parkoviskovej" križovatke so štyrmi ramenami. V tejto 
lokalite vznikne tak 43 parkovacích státí (6 spomenutých pozdĺžnych a 37 kolmých s jedným 
státím pre imobilných). Za spomenutým ľavým odbočením z predĺženej časti Ulice Topoľová 
bude riešených ďalších 9 státí (prvé v poradí pre imobilných, ďalších 7 bežných státí a posledné 
bude vyhradené pre zásobovacie autá s prístupom na chodník. Za státiami bude riešená časť 
chodníka a miesto pre kontajnery komunálneho odpadu. Súčasťou státí budú 4 malé plochy 
zelene a následne rozšírený chodník pre peších vedený až k objektu bytového domu B. Tento 
chodník povedie okolo bytovky aj zo severozápadnej strany a prejde parkoviskovou 
komunikáciou k zadným parkovacím státiam. Tu bude chodník vedený za státiami 32 až 57 
(podľa výkresu situácie). Od státia 53 bude v ploche svahu vedená smerom k bytovému domu 
A sústava rámp pre peších s podestami na odpočinok. Z rampy bude zo štvrtého otočenia 
vedený krátky chodník k požiarnemu vchodu bytového domu A. 

Zo strany Ulice Seredská bude vybudované parkovisko pre bytový dom A. Pripojenie 
bude potrebnými rádiusmi, následne bude možné odbočiť vpravo i vľavo. Státia budú riešené 
po oboch stranách parkoviskovej komunikácie, celkovo ich bude 31, z nich jedno pre 
imobilných. Medzi státiami zo strany cesty a samotnou cestou bude vedený chodník pre peších, 
prechádzajúci aj miestom pripojenia. Na jednej strane chodník skončí priechodom cez 
komunikáciu, na druhej strane pripojením na komunikáciu kvôli prístupu k ploche pre kontajnery 
komunálneho odpadu. Chodník po pravej strane vjazdu prejde priechodom cez parkoviskovú 
komunikáciu k bytovému domu A, kde povedie popred celý bytový dom a pri východnom rohu 
sa napojí na vyššie spomenutú sústavu rámp. 

Parkoviskové komunikácie, státia, chodníky i plochy pre kontajnery budú mať dlažobný 
povrch, priechody pre chodcov budú riešené bezbariérovo, chodníky budú od zelene oddelené 
zapusteným parkovým obrubníkom, státia budú lemované vyvýšeným cestným obrubníkom, 
okrem státí pod svahom - tu bude obrubník zapustený a státia odvodnené do zelene. 

Spevnené plochy prístupné z Ulice Topoľová budú odvodnené do siete uličných vpustov, 
spevnené plochy pri bytovom dome A budú odvodnené do odvodňovacích žľabov. Odvodnenie 
je riešené v samostatnom stavebnom objekte povoľovanom príslušným povoľovacím orgánom. 

Pretože návrh na stavebné povolenie poskytuje dostatočné podklady na posúdenie, 
upúšťa špeciálny stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho 
zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov na Mestskom úrade v Trnave - odbore 
stavebnom a životného prostredia, na referáte špeciálneho stavebného úradu pre miestne 
a účelové komunikácie - na II. poschodí, č. dv. 205 a svoje námietky a pripomienky 
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uplatniť k návrhu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak na ne 
nebude prihliadnuté. 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania, inak stavebný úrad nemusí na 
ne prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. 

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v 
určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania 
(resp. od úplného doplnenia žiadosti) z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje 
oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. 

Oznámenie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta 
Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 

Vyvesenie oznámenia oznámi Mestský úrad v Trnave aj na svojej internetovej 
stránke. 

MESTO THNAVA 
MESTSKÝ ÜftAC ••• TRNAVE 

65 

yóóíU & xS 

Ing. Iveta Miterková 
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

na základe písomného poverenia 

Príloha na vyvesenie: 
1x celková situácia navrhovaných spevnených plôch v M 1:250 

vyvesené dňa zvesené dňa 
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Doručí sa 
- účastníci konania: 
1. FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., Ulica Seredská 247, 917 05 Trnava 
2. Ing. Peter Hájik, Ulica Seredská 5, 917 05 Trnava 
3. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 
4. Projektant: ProVia, s.r.o. - Ing. Martin Škoda, PhD., Ulica Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 
5. ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky 
- dotknuté orgány a organizácie: 
6. Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava 
7. OR PZ - ODI, Starohájska ulica 3, 917 01 Trnava 
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
9. TA VOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Horné Bašty 29, 917 01 Trnava 
11. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
12. TA VOS, a.s., Závod Trnava, Ulica Fráňa Kráľa 1, 917 01 Trnava 
13. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15. OR HaZZ Trnava, Ulica Rybníková 9, 917 01 Trnava 
16. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
17. SPP - distribúcia, a.s., Ulica Kollárova 25, Trnava 
18. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany 
19. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
20. cestný správny orgán - Mesto Trnava vz. MsÚ v Trnave - odbor dopravy a komunálnych služieb 
Na vedomie 
21. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií 
22. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový 

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - OSaŽP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
Ing. Blažena Šimončičová - vedúca stavebného úradu 


