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OZNÁMENIE

verejnou vyhláškou

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ Mesto Trnava, iČO 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 
v zastúpení Mestským úradom v Trnave - odborom investičnej výstavby podal dňa 
12.06.2019 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej 
stavby: „Cykiochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa“ v Trnave.

Obec Zavar ako príslušný a určený stavebný úrad (na základe určenia Krajského 
stavebného úradu, odboru stavebného poriadku č. 92URČ/2005/Kos zo dňa 03.06.2005) podľa 
ust. § 33 a §117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v zmysle § 36 ods. 4 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania 
o umiestnení iíniovej stavby:

,Cykiochodnik na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa“

miesto stavby: 
na pozemku pare.č:

katastrálne územie: 
obec:
pre stavebníka: 
projektant:

Ulica Jána Bottu, Ulica Štefana Moyzesa
1480, 1485/1, 1486/2, 1486/3, 1501/1, 1502/1, 1642, 1852/3, 1852/5, 
2540/1, 8721, 8726, 8728/1, 8728/2, 8728/3, 8728/4, 8728/6, 8728/7, 
8761/1, 8761/3, 8762, 8767/1, 8767/13, 8769/1, 8770/3, 8770/4, 
8771/1, 8774, 8775, 8776/1, 8777, 8778, 8779/1, 8783/1, 9054/3, 
9054/7, 924, 925/1 - parcely reg. „C“,
1908/49, 1887/34, 1933/1, 1870/74, 1868/2, 1867/16, 1868/53, 
1867/174, 1867/173, 1867/81, 1865/129, 1865/7, 808, 1882, 1633/3, 
1633/4,1906/1,1896/52,1868/20,1915/116 - parcely reg. „E“
Trnava, č.864790 
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Základné údaje charakterizujúce stavbu:
V súlade so zámerom preferovania cyklistickej dopravy na území mesta Trnava je potrebné 
pripraviť cyklistickej verejnosti kvalitnú sieť cyklistických komunikácii. Súčasťou tejto siete je i 
prepojenie cyklistickej infraštruktúry v intraviláne mesta so začiatkom v parku J.Krála na ul. 
Bedřicha Smetanu kde sa napojí na existujúcu cyklotrasu. Trasovanie navrhovanej cyklotrasy 
bude po ulici J.Bottu a Š.Moyzesa s napojením na existujúcu cyklistickú trasu na ul. 
Ružindolská pri Cityparku. V križovaní s MK Terézie Vansovej bude navrhovaná cyklotrasa 
prepojená s existujúcou cyklotrasou pozdĺž tejto MK.
Navrhovaná cyklotrasa je vedená z časti v hlavnom, ale aj v pridruženom dopravnom priestore 
jestvujúcej MK Bottova a Š.Moyzesa. Navrhovaná cyklotrasa je v riešenom území vedená v 
prevažnej miere samostatne ako cyklistická obojsmerná cestička.
Riešené MK sú s asfaltovým povrchom, premennej šírky. Odvodnené sú priečnym a pozdĺžnym 
sklonom do uličných vpustov. Po MK sú vedené linky MHD a v určitých úsekoch sa nachádzajú 
pozdĺžne parkovacie pruhy. Jazdné pruhy na riešených MK budú v šírke 3,00 m + 0,5 m vodiaci 
prúžok, okrem úseku na ul. Š. Moyzesa medzi ulicami Sv. Cyrila a Metoda a ul. Ružindolská, 
kde z priestorových možností je možné zachovať šírku jazdných pruhov 3,25 m + 0,5 m vodiaci 
prúžok. V rámci výstavby cyklotrasy budú pre existujúce autobusové zastávky vybudované 
samostatné niky. Výstavbou cyklotrasy budú zrušené niektoré parkovacie miesta, avšak v 
miestach s dostatočným šířkovým usporiadaním dopravného priestoru budú doplnené nové 
pozdĺžne parkovacie miesta.
Navrhovaná cyklotrasa je vedená od križovatky MK J.Bottu s MK Bedřicha Smetanu 
v medzikrižovatkových úsekoch na existujúcej vozovke v hlavnom dopravnom priestore po ľavej 
strane v smere staničenia, vyznačená bude úpravou vodorovného značenia až po križovatku 
MK J.Bottu s MK J.Fándlyho. Šírka jazdných pruhov bude 2,0 x 3,0 m + vodiace prúžky 2x0,5m. 
Šírka cyklistickej cestičky bude 2x1,25=2,5m. Oddelenie cyklistickej cestičky od motorovej 
dopravy bude dopravným tieňom š. 1,25 m. V strede dopravného tieňa budú osadené 
nalepovacie obrubníky, ktoré budú slúžiť ochrana cyklistov pred motorovou dopravou.
V tomto úseku v križovatkách bude vedenie cyklotrasy riešené stavebnými úpravami vrátane 
križovaní s komunikáciami doplnením priechodov pre cyklistov/chodcov. Od križovatky MK 
J.Bottu s MK J.Fándlyho po križovatku MK Š.Moyzesa s MK Ružindolská bude navrhovaná 
cyklotrasa vedená v pridruženom dopravnom priestore po ľavej strane smere staničenia. 
Cyklotrasa na konci MK Š.Moyzesa bude prevedená priechodom na opačnú stranu MK 
Ružindolská, kde bude ukončená v mieste existujúcej cyklotrasy.
Navrhované riešenie v maximálnej miere rešpektuje polohu stožiarov a stĺpov vedení IS. 
Navrhovaná stavba počíta s doplnením osvetľovacích stožiarov v mieste navrhovaných, resp. v 
mieste rekonštrukcie jestvujúcich priechodov pre cyklistov/chodcov. V priestore stavby sa 
nachádzajú inžinierske siete, ktoré budú pred výstavbou vytýčené ich správcami.
Navrhované úpravy na riešených MK v rámci výstavby cyklotrasy v čo najväčšej miere 
rešpektujú existujúcu zeleň. Výruby sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie zásahov do 
existujúcej zelene. Pri návrhu novej výsadby sa prihliadalo v prvom rade na existujúce dreviny a 
na funkčnosť územia. V návrhu sa dodržiava jasný koncept výsadby zelene tak, aby 
novovybudované zelené plochy dotvorili uličný priestor o novú zeleň tvorenú stromami a krami.
V celom riešenom úseku navrhovanej cyklotrasy na MK J.Bottu a Š.Moyzesa budú 
bezbariérovo upravené priechody pre chodcov a cyklistov a budú aplikované prvky pre 
nevidiacich a slabozrakých v zmysle TP048. V navrhovanom úseku budú všetky autobusové 
zastávky preriešené a umiestnené v samostatných nikách, budú vytvorené nástupiská, tak aby 
nekolidovali s pešími a cyklistickými trasami. V mieste vedenia cyklotrasy na komunikáciách v 
kolízii s odvodňovacími zariadeniami budú tieto zariadenia upravené. Použité budú obrubníkové 
vpusty, aby nezasahovali do prejazdného profilu. Navrhované a jestvujúce priechody pre 
chodcov a cyklistov na MK Bottova a Š.Moyzesa budú doplnené o samostatné osvetlenie 
priechodu. Z každej strany priechodu v smere jazdy bude doplnený stožiar s led svietidlom vo 
vzdialenosti 1,5m pred priechodom. Pripojenie osvetlenia bude realizované z existujúcich 
rozvodov VO na ul. Bottova a Š.Moyzesa.
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Cieľom sadových úprav je posilnenie hygienickej a estetickej funkcie zelene v území, k čomu 
prispeje predovšetkým doplnenie do existujúcich a zároveň založenie nových vegetačných 
plôch. Nosným vegetačným prvkom sú navrhované stromy, ktoré rešpektujú priestorové a 
funkčné podmienky. Súčasťou návrhu zelene je aj potrebná presadba niektorých živých plotov 
vzhľadom na dopravný návrh. Do koncepcie zelene sú začlenené všetky hodnotné a 
perspektívne dreviny v maximálne možnej miere. Pri návrhu sadových úprav sa prihliadalo v 
prvom rade na existujúce dreviny a na funkčnosť územia. V návrhu sa dodržiava jasný koncept 
výsadby zelene tak, aby novovybudované zelené plochy dotvorili uličný priestor o novú zeleň 
tvorenú stromami a krami.
V trase navrhovanej cyklotrasy na ul.Štefana Moyzesa medzi križovatkami s MK Koceľova a 
Sv.Cyrila a Metoda, a medzi križovatkami s MK Slovenská a Ružindolská sa nachádzajú 
podperné body vedenia NN. Podperný body sa zdemontujú a budú nahradené novými. Nové 
podperné body budú osadené v mieste navrhovaného chodníka k jestvujúcemu oploteniu.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Spevnené plochy, cyklotrasa a chodníky 
SO 02 Verejné osvetlenie a mobiliár 
SO 03 Sadovnícke úpravy 
SO 04 Preložka vzdušného vedenia NN 
SO 05 Ochrana IS

Pretože návrh na umiestnenie stavby poskytuje 
upúšťa stavebný úrad od ústneho pojednávania.

dostatočné podklady na posúdenie,

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu najneskôr 
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak nebude na ne prihliadnuté.

Súčasne stavebný úrad účastníkov konania podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona 
v znení novely č. 479/2005 Z.z. upozorňuje, že na námietky a pripomienky, ktoré nebudú 
uplatnené v tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa 
neprihliadne v odvolacom konaní.

V prípade zastupovania niektorého 
splnomocnenie od účastníka konania.

účastníkov konania, zástupca predloží

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci územného 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 územného 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.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Trnave, odbore stavebnom 
a životného prostredia v úradných dňoch (pondelok: v čase 9.00-11.30 hod., 12.30-15.00 hod., 
stredu: v čase 9.00-11.30 hod., 12.30-16.00 hod., piatok: v čase 9.00-11.30 hod.)

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 § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
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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 
mesta www.trnava.sk.

Mestský úrad v Trnave aj na svojej internetovej stránke

OBEC ZAVAR 
OBECNÝ ÚRAD 

91926 ZAVAR
Bc. Lukáš Sochor^

starosta obce'

Príloha na vyvesenie:
1x mapa širších vzťahov (výkres č. 01)

Doručí sa:
- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky;
1. Mesto Trnava, Hlavná 1. 917 01 Trnava
2. právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na 

nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím dotknuté

- dotknuté orgány a organizácie:
3. OR HaZZ, Ulica Rybníková 9, 917 01 Trnava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ulica Limbová 6, 917 02 Trnava
5. Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Ulica Kollárova 8, 917 01 Trnava
6. NASES, BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/11,821 01 Bratislava
7. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
8. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r.o.. Horné Bašty 29, 917 01 Trnava
9. OTNS, a.s.. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
10. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
11. OÚ Trnava, odbor krízového riadenia. Ulica Kollárova 8, 917 01 Trnava
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. TAVOS, a.s.. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
14. SPP - distribúcia, a.s.. Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
15. SlovakTelekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. OR PZ - okresný dopravný inšpektorát. Ulica Starohájska 3, 917 01 Trnava
17. Siemens Mobility, s.r.o.. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
18. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ulica Cukrová 1,917 01 Trnava
19. Trnavská teplárenská, a.s.. Ulica Coburgova 84, 917 42 Trnava
20. TT-IT, s.r.o.. Trhová 2, 917 01 Trnava
21. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1,917 01 Trnava - cestný správny orgán (MsÚ v Trnave, odbor 

dopravy a komunálnych služieb)
Na vedomie
22. Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií
23. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový
24. Mestský úrad Trnava - odbor investičnej výstavby
25. Projektant; ARGUS-DS, s.r.o., Ing. Igor Ševčík, Dolný Šianec 1,911 01 Trenčín

http://www.trnava.sk


OSaŽP/35796-84789/2019/Šm Strana 5

Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

1. Mesto Trnava - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

2. Internetová stránka mesta Trnava - www.trnava.sk - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa : Ukončené dňa

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

http://www.trnava.sk
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STAV: 15.06.2018

%^nRGUB“DS sro
Jr projektovanie dopravných stavieb

PROJEKTANT : ARGUS-DS, s.r.o.

Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 

tei.: 032 658 36 31, 0905 322 789 

e-maii:argus@argus-ds.sk, v/ww.argus-ds.sk

mmi INŽINIER PROJEKTU Ing. Igor ŠEVČÍK

ZODPOVEDN-Z PROJEKTANT Ing. Igor ŠEVČÍK

VYPRACOVAL Ing. Juraj ČAŇO

INVESTOR Mesto Trnava, Hlavná 1,917 71 Trnava

KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE 45.23.1
STUPEŇ

DOKUMENTÁCIA 

PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIESTAVBA
Cykiochodník na uliciach J.Botíu a S.Moyzesa

MIERKA Č.VíKR.

01
OBJEKT DÁTUM 11/2017

REVÍZIA

VÝKRES
MAPA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

FORMÁT 1 x A4

C.ZÁK. DS17-52
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