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VEC
Tradičný trnavský jarmok 2018
Uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Trnavy č. 895/2018 z 24. 4. 2018 bolo
schválené Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2018 (ďalej
v texte len „TTJ 2018“), ktorý sa bude konať v dňoch 6. 9. – 9. 9. 2018.
Lokalita konania TTJ 2018 bola schválená nasledovne: Dolné bašty (v úseku od
Okresného súdu v Trnave až po Západoslovenské múzeum), Paulínska ulica,
Dolnopotočná ulica, Trojičné námestie, Hviezdoslavova ulica, Hlavná ulica, Trhová
ulica, Radlinského ulica, Vajanského ulica (parkovisko pri Katastrálnom úrade),
Radlinského ulica (parkovisko pri Bernolákovej bráne), Park Antona Bernoláka.
V zmysle zákona sú všetky informácie zverejnené obvyklým spôsobom: na webovej
stránke mesta www.trnava.sk – užitočné informácie – TTJ a na úradnej tabuli mesta
Trnava.
Lokalita jarmočniska je situovaná na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava.
Uzávierka ulíc lokality jarmočniska bude riadne vyznačená prenosným dopravným
značením, pričom uzávierky budú začínať priebežne od 4. 9. 2018 do 9. 9. 2018.
Výnimky z dopravného značenia sa nevydávajú.
Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste o danej skutočnosti informovali všetkých
Vašich obchodných partnerov a klientov, takisto aj o obmedzených možnostiach
zásobovania.
Povolenia na vjazd na zásobovanie je možné si vybaviť v čase od 13. 8. 2018 na
stálej službe Mestskej polície mesta Trnava v pracovnom čase vždy od 7.00 hod. do
15.00 hod.
Upozorňujeme, že povolenie na vjazd neoprávňuje vodičov motorových vozidiel
parkovať v lokalite jarmočniska, keďže verejné priestranstva budú plne využívané na
jarmočné aktivity.
Pre všetky vozidlá je zásobovanie povolené v čase od 18.00 hod. do 9.00 hod.
nasledujúceho dňa. Celodenné zásobovanie je povolené len pre prevádzky so
základnými potravinami a občerstvením.
Z uvedeného teda vyplýva, že nebude možný neobmedzený vjazd a výjazd na
parkoviská v uzatvorených areáloch na Vašich súkromných pozemkoch
nachádzajúcich sa v lokalite jarmočniska. Zároveň Vám oznamujeme, že bude
obmedzený aj vjazd a výjazd na parkoviská v uzatvorených areáloch v blízkosti
Vašich inštitúcií či prevádzok, ktoré bežne využívate. Pohyb vozidiel v priestoroch
jarmočiska je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym
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a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú po jarmočisku
pohybovať vo vysokom počte. Preto prosím zvážte, kedy bude takýto vjazd do
jarmočiska nevyhnutný. Najmä požiadavka na (počas roka bežný) vjazd Vašich
zamestnancov na Vaše parkoviská nebude môcť byť akceptovaná.
Všetky potrebné informácie k Organizácii dopravy počas TTJ sú taktiež zverejnené
na našej webovej stránke mesta.
Uvedené skutočnosti Vám dávame do pozornosti v dostatočnom časovom predstihu,
aby ste mohli prijať potrebné opatrenia v takej miere, aby nebol narušený riadny chod
Vašej prevádzky.
Počas konania TTJ sa Vám zníži štandard i možnosť parkovania. Ospravedlňujeme
sa za dočasnú nepohodu. Mesto Trnava Vám ďakuje za pochopenie, toleranciu
a rešpektovanie nevyhnutných obmedzení počas trvania tejto akcie.

S pozdravom

Ing. Miroslava Zrebná, v.r.
poverená zastupovaním
vedúceho odboru dopravy
a komunálnych služieb
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