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ZMENA  
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA (AKTUALIZOVANÉ ZNENIE 2009) 

 

ZMENA 03/2012 
Parkovisko pred objektom Olympia 

 
 
Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) bol spracovaný v zmysle platnej legislatívy 
a metodiky, a na základe výsledkov verejného prerokovania bol schválený mestským zastupiteľstvom 
v Trnave uznesením č.705 dňa 15.12.2009, záväzná časť vyhlásená VZN č. 345. 
 
Mesto Trnava ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, 
v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 
237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske 
a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia územia. 
 
Ak dôjde k  zmene predpokladov, orgán územného plánovania prostredníctvom odboru územného 
rozvoja a koncepcií obstará doplnok, zmenu alebo úpravu územného plánu.  
 
V r. 2012 požiadal vlastník objektu Olympia o zmenu Územného plánu mesta Trnava na pozemku 
parc.č. 1502/1 v k.ú. Trnava z pôvodného funkčného využitia budovania  parkov a malých parkových 
plôch na nové funkčné využitie budovania mestotvornej polyfunkcie, pričom na uvedenej parcele má 
v úmysle vybudovať aj parkovisko slúžiace pre prevádzky objektu Olympia na Ulici Jána Bottu. 
 
Vzhľadom na to, že funkčnopriestorová koncepcia definovaná investorom nie je v súlade s aktuálnym 
znením ÚPN mesta Trnava, mestské zastupiteľstvo v Trnave povolilo spracovanie návrhu Zmeny 
03/2012 (počas verejného prerokovania návrhu označenú ako Zmena G/2012) Územného plánu 
mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – Parkovisko pred objektom Olympia dňa 26.06.2012, 
uzn.č. 318/2012. 
 
Orgán územného plánovania obstaral Zmenu 03/2012 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované 
znenie 2009) – Parkovisko pred objektom Olympia tak, aby bolo možné preveriť vhodnosť riešenia 
lokality počas verejného prerokovania návrhu Zmeny 03/2012 s príslušnými orgánmi, dotknutými 
organizáciami, právnickými a fyzickými subjektmi v súlade s platnou legislatívou. 
 
Po verejnom prerokovaní Zmeny 03/2012 v zmysle platnej legislatívy a po vyhodnotení stanovísk 
dotknutých orgánov samosprávy, štátnej správy, orgánov, organizácií, právnických a fyzických 
subjektov, vrátane súhlasného záverečného posúdenia Krajského stavebného úradu v Trnave podľa 
§25 Stavebného zákona, predmetnú zmenu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave dňa 25.09.2012 
uznesením č. 359/2012, VZN č. 404/2012.   
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Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009), v znení neskorších 
zmien (x) 
 
ZMENA 03/2012 
Parkovisko pred objektom Olympia  
 
 
Predmetné vymedzené územie je v záväznej časti ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
v znení neskorších zmien a doplnkov špecifikované ako: 

- plochy verejných parkov a malé parkové plochy – vo vymedzenom územnom rozsahu,  
s kódom funkčného využitia: 
Z.02 – plochy parkov 

realizované v návrhovej etape do r. 2025,  
s možnosťou vybudovať hromadné parkoviská a garáže na vymedzených plochách pod 
vymedzenou plochou parkovej zelene a malých parkových plôch. 

 
 

Predmet zmeny: 
 

- Vyčlenenie plôch ako: 

- plochy mestotvornej polyfunkcie centra – vo vymedzenom územnom rozsahu,  
s kódom funkčného využitia: 
B.01 – mestotvorná polyfunkcia 

s možnosťou vybudovať parkovisko na vymedzených plochách ako súčasť priľahlého občianskeho 
vybavenia v rozsahu cca 68 parkovacích miest, 
realizované v návrhovej etape do r. 2025.  
 

Súčasťou zariadenia parkoviska bude i vybudovanie zelene v predpísanom rozsahu pre toto 
zariadenie. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(x) Zmena 01/2010 , Zmena 02/2010, Zmena 03/2010, Zmena 04/2010, Zmena 05/2010, Zmena 
01/2011, Zmena 02/2011, návrh Zmena 03/2011, Zmena 04/2011, Zmena 01/2012, Zmena 
02/2011      
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Špecifikácia kódu základnej charakteristiky a regulácie využitia vymedzených 
plôch Zmeny 03/2012 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 
2009) v znení neskorších zmien a doplnkov: 
 
 
 
B 01 – mestotvorná polyfunkcia 
 
Základná charakteristika: 
Územie bloku slúži pre mestotvornú polyfunkciu.  
Funkčné využitie: 
- Funkcie prevládajúce (primárne): 

- občianska vybavenosť mestotvorného charakteru v celom štrukturálnom spektre, s možnosťou 
kombinácie s doplnkovými funkciami, najmä bývaním, pričom v centrálnych a ťažiskových 
priestoroch mesta podiel občianskej vybavenosti presahuje 50%, v ostatných priestoroch min. 
25% 

- stavebné štruktúry tvoria uličné priestory s vybavenosťou orientovanou do priestorov mestského 
parteru, s možnosťou jeho prepojenia na verejné priestory ale i do vnútra pozemku 
mestotvornej polyfunkcie 

- spoločenská funkcia – priestory pre nadväzovanie kontaktov 
- Funkcie prípustné (vhodné): 

- zariadenia obchodu, verejného stravovania a ubytovania, administratívy, nevýrobných služieb 
pre obyvateľov mesta a regiónu, sústredených najmä v parteri budov 

- odstavné miesta a garáže slúžiace pre rezidentov – obvykle ako súčasť podzemných podlaží 
objektov, pri novonavrhovaných pravidlo 

- nevyhnutné plochy technického vybavenia územia obvykle ako súčasť objektov 
- príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie s uprednostnením rozvoja pešieho pohybu,  

trasy a zastávky MHD 
- okrasná zeleň pri polyfunkčných komplexoch s funkciou občianskej vybavenosti a bývania 
- verejne dostupné priestranstvá upravené zeleňou, mobiliárom a vybavenosťou pre relax a 

spoločenské kontakty rezidentov občianskej vybavenosti a bývania  
- verejne dostupná parková zeleň s vybavenosťou  
- malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvateľov príslušného územia primerane doplnené 

zeleňou  
- zeleň uličná, sprievodná zeleň komunikácií 
- zeleň spevnených plôch a zariadení hromadného parkovania pre rezidentov 
- zeleň areálová (parková, obvodová a i.) 
- bývanie vo vyšších podlažiach budov, prípadne orientované do vnútrobloku 

- Funkcie podmienečne prípustné (resp. prípustné v obmedzenom rozsahu): 
- sociálne, kultúrne, zdravotnícke, športové zariadenia, školstvo – bloky VŠ, ŠS, zariadenia MŠ 

v rámci iných objektov, kostoly a modlitebne 
- doplnkové formy výrobných služieb nenarušujúcich mestskosť prostredia verejných priestorov 

a ŽP obytných priestorov v území, napr. polygrafická činnosť, odevná prevádzka atď. 
- zariadenia hromadného parkovania orientované do podzemných priestorov, prípadne 

nadzemných priestorov, ktoré nenarušujú mestské prostredie verejných priestorov (zachovanie 
občianskej vybavenosti v parteri, s celkovým podielom min. 30% z celkovej podlažnej plochy) 
a ŽP obytných priestorov v území 

- Funkcie neprípustné: 
- všetky druhy autoslužieb (pneuservisy, autolakovne, umyvárne áut, čistenie interiérov áut, 

opravovne, servisy, autobazáre), klampiarske dielne, stolárske dielne, sklenárske dielne, dielne 
iného charakteru, výroba, veľkosklady, skladovanie a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby), 
zberné suroviny, chemické čistiarne, predaj stavebného materiálu, kamenárske dielne, chovné 
stanice, pohostinské zariadenia nížšieho štandardu a pod.    

- všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov, optickým žiarením, účinkami 
nebezpečných chemických látok a zmensí, intenzívnou obslužnou dopravou) priamo alebo 
nepriamo obmedzili využitie susedných parciel pre určené účely 

- samostatne stojace individuálne a radové garáže. 
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Doplňujúce ustanovenia: 

- pri novonavrhovaných objektoch alebo pri ich rekonštrukcii je max. výška zástavby 5. NP + 
podkrovie alebo ustúpené podlažie, s možným využitím výškového akcentu do 8 NP, resp. 26 m 
(navrhovaný výškový akcent do 8 NP nesmie narušiť historickú panorámu a siluetu historického 
jadra mesta Trnava)  – ak to následný stupeň ÚPD na zonálnej úrovni (územný plán zóny) 
nestanoví inak  

- na pozemkoch v dotyku na zástavbu rodinných domov prispôsobiť výšku zástavby nových, alebo 
rekonštruovaných objektov  jestvujúcej zástavbe – na max. 3 NP, resp. 10 m od úrovne terénu – ak 
to následný stupeň ÚPD na zonálnej úrovni (územný plán zóny) nestanoví inak 

- parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené v rámci 
pozemku ich prevádzkovateľa 

- odstavné plochy pre obyvateľov bloku musí byť riešené v rámci pozemku príslušného objektu 
- plochy vymedzené regulatívmi pre zeleň ako nezastavateľné sa musia sa riešiť ako verejne 

dostupné priestranstvo s možnosťou dostavby vybavenosti drobnými stavbami max. do 10% (napr. 
doplnenie parkovacích stojísk, prístreškov KO, mobiliáru pre oddych obyvateľov)  

- zeleň pri objektoch občianskej vybavenosti riešiť minimálne na ploche 200 m2 na 1 objekt  
- ak sa jedná o uličný, príp. polyfunkčný parter, je potrebné zachovať zeleň pri objektoch občianskej 

vybavenosti  a bývania  ako verejne prístupný priestor bez oplotenia  
- v zónach polyfunkčných komplexov s funkciou bývania riešiť verejne dostupnú parkovú zeleň 

s vybavenosťou o minimálnej veľkosti 0,5 ha v dostupnosti do 300 m, alternatívne v dostupnosti do 
500 – 800 m riešiť parky s vybavenosťou o minimálnej veľkosti 2 ha (s funkciou subjadra systému 
sídelnej zelene), pokiaľ sa takéto priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej veľkosti 
už nenachádza 

- optimálna celková výmera zelene v zóne bývania je 7 m2 na 1 obyvateľa zóny (mimo zelene 
spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu) 

- v zónach polyfunkčných komplexov s funkciou bývania, kde nie je dostatok plôch pre budovanie 
zelene v predpísanom rozsahu, nahradiť ich inou primeranou formou zelene (napr. na terasách, 
strechách, prípadne fasádach, oporných konštrukciách, plotoch a pod.) aj s vybavenosťou pre 
relaxačný pobyt rezidentov v primeranom rozsahu 

- na parkovo upravených plochách, verejne dostupných priestranstvách pre relax a spoločenské 
kontakty rezidentov a na plochách malých ihrísk budovať originálnu identitu 

- ako súčasť parkovo upravených plôch a pridružených plôch verejne dostupných priestranstiev 
riešiť zachytávanie a využívanie dažďovej vody zo striech a spevnených plôch spôsobom 
primeraným danému územiu (vodná nádrž, jazierko, polder a i.), resp. riešiť v území iný vodný 
prvok aj umelo vytvorený 

- budovanie zelene v predpísanom minimálnom rozsahu je povinnosťou jednotlivých investorov 
- zeleň uličných priestorov a komunikácií doplniť obojstranným stromoradím, prípadne minimálne  

jednostrannou alejou  
- zeleň spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu riešiť 

formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene - min. 1 strom na 100 m2 plochy parkoviska 
- geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny vo výsadbách verejne dostupných priestranstiev použiť 

max. do 30%, pričom zeleň napojená na krajinné prostredie (biocentrá a biokoridory) musí byť 
povinne zostavená najmä z domácich druhov 

- trasovanie nových vedení inžinierskych sietí povinne priestorovo zosúladiť s plochami a prvkami 
jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení viesť prioritne cez spevnené plochy alebo 
v kolektoroch tak, aby bolo zachované ochranné pásmo stromov min. 2,50 od päty kmeňov 
stromov.  

 
 
Pre určené vymedzené bloky určených funkčných plôch sú definované regulatívy – ukazovatele 
intenzity využitia územia v rozsahu:   
- index podlažných plôch (IPP) 

- určujúci max. prípustnú mieru využitia územia vymedzeného funkčného bloku a jednotlivých 
pozemkov v ňom 

- predstavujúci pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby (v m
2
) 

k celkovej výmere vymedzeného územia (v m
2
) 

- index zastavaných plôch (IPZ) 
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- v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a druhu 
zástavby vo vymedzenom funkčnom bloku a na jednotlivých pozemkoch v ňom 

- predstavujúci pomer plôch zastavaných nadzemnými stavebnými objektmi (nad úrovňou terénu) 
vo vymedzenom území (v m

2
) k celkovej výmere vymedzeného územia (v m

2
) 

- koeficient zelene (KZ) 
- definujúci nároky na minimálny rozsah plôch zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy vo 

vymedzenom funkčnom bloku na jednotlivých pozemkoch v ňom 
- predstavujúci pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne (v m

2
) a celkovou výmerou 

vymedzeného územia (v m
2
). 

Uvedené ukazovatele intenzity využitia územia sú definované pre príslušné funkčné kódy nasledovne: 
Koeficien

t 
funkčnéh
o využitia 
vymedze

ných 
blokov 

Max. 
podlažnosť 

(počet 
nadzem. 
podlaží) 

Index zastavaných 
plôch 
(max.) 

Index 
podlažných 

plôch  
(max.) 

Koeficient zelene 
(min.) 

Pozn. 

B.01 6 0,35 2,1 0,25 neplatí pre územie MPR (pre 
ktoré stanovuje intenzitu 

využitia územia ÚPN CMZ 
Trnava, resp. požiadavky 
prísl. orgánu pamiatkovej 

ochrany) 

Pre výpočet ukazovateľov intenzity využitia územia nie je možné účelovo členiť vymedzené funkčné 
bloky vo výkrese C.02, predpísané hodnoty pre jednotlivé vymedzené funkčné bloky ako celku je 
potrebné dodržať počas celého návrhového, resp. prognózneho obdobia. 
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Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 

Parkovisko pred objektom Olympia 
ČISTOPIS 

Zmeny v textovej časti Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 
2009) v znení Zmeny 03/2012: 
 
 
Časť A. Textová časť: 

 

- v kapitole: 
A.1.1.  Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši 

-    v poslednom odstavci: 
Po schválení Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) boli v zmysle 
platnej legislatívy schválené Mestským zastupiteľstvom v Trnave nasledovné zmeny 
a doplnky, ktoré sa stali súčasťou platného ÚPN mesta Trnava: 

- za posledný odsek sa dopĺňa nový odsek v znení: 

- Zmena 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia.  
 

- v kapitole: 
A.1.2.  Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu 

-    v poslednom odstavci: 
Po schválení Zmeny 02/2009 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 
2009) boli v zmysle platnej legislatívy schválené Mestským zastupiteľstvom v Trnave 
nasledovné zmeny a doplnky, ktoré sa stali súčasťou platného ÚPN mesta Trnava: 

- za posledný odsek sa dopĺňa nový odsek v znení: 

- Zmena 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia.  
 

- v kapitole: 
A.1.3.  Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu 

-    v poslednom odstavci sa dopĺňa jeho znenie v rozsahu: 
Po schválení Zmeny 01/2010, Zmeny 02/2010, Zmeny 03/2010, Zmeny 04/2010, 
Zmeny 05/2010,  Zmeny 01/2011, Zmeny 02/2011, Zmeny 03/2011, Zmeny 04/2011, 
Zmeny 01/2012, Zmeny 02/2011, Zmeny 03/2012 Územného plánu mesta Trnava 
(Aktualizované znenie 2009) Mestským zastupiteľstvom v Trnave v zmysle platnej 
legislatívy sú tieto zmeny zapracované a premietnuté do tohto čistopisu ÚPN mesta 
Trnava. 

 

- v kapitole: 
A.2.12.  Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 

-    v podkapitole: 
A.2.12.1. Doprava 

- v časti: 
Statická doprava: 

- v 14. odstavci: 
Pre zabezpečenie potrebných parkovacích a garážovacích miest 
jestvujúcich sídlisk GDP vymedzuje najmä nasledovné lokality: 

- v siedmom odseku: 

- sídlisko Prednádražie: 

- druhý pododsek sa mení a dopĺňa v rozsahu a znení: 

- lokalita Bottova ul. (ako súčasť budovaného občianskeho 
vybavenia) 

 
 
 
Ostatné časti: 

- A. Textová časť ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien 
ostávajú bez zmeny. 
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Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 

Parkovisko pred objektom Olympia 
ČISTOPIS 

Zmeny v záväznej textovej časti Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované 
znenie 2009) v znení Zmeny 03/2012  
            
 

C.01 Textová časť: 
 

 

- v kapitole: 
C.01.04.  Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia územia 

- v časti: 
V oblasti statickej dopravy je potrebné: 

- v pätnástom odseku: 

- riešiť deficit kapacít parkovacích a garážoavacích zariadení na plochách 
jestvujúcich sídlisk BD: 

- v treťom odseku: 

- najmä v lokalitách vymedzených GDP: 

- v šiestom pododseku: 

- sídlisko Prednádražie 

- druhý odrazník sa dopĺňa a mení v rozsahu a znení: 

- lokalita Bottova ul. (ako súčasť budovaného občianskeho 
vybavenia) 

 
 

 
 
 
Ostatné časti: 
 
C.01. Záväznej časti ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien  
– Textová časť 
 
ostávajú bez zmeny. 
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Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 

Parkovisko pred objektom Olympia 
ČISTOPIS 

B. Grafická časť 
 

B.02.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia  

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia   
B.02.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia  
M 1:10 000 - NÁLOŽKA 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – 12/2009 
B.02.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia  

(lokalita Zmeny 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia 
M 1:10 000 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 – Parkovisko pred Objektom Olympia    
B.02.  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia  
M 1:10 000 

 
B.03.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia  

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia   
B.03.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia  
M 1:10 000 - NÁLOŽKA 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – 12/2009 
B.03.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia  

(lokalita Zmeny 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia 
M 1:10 000 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia   
B.03.  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia  
M 1:10 000 
 

B.06.  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny  

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia   
B.06.  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 
M 1:10 000 - NÁLOŽKA 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – 12/2009 
B.06.  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 

(lokalita Zmeny 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia 
M 1:10 000 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia   
B.06.  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 
M 1:10 000 

 
C.02.  Regulatívy územného rozvoja  

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia   
C.02.  Regulatívy územného rozvoja 
M 1:10 000 - NÁLOŽKA 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – 12/2009 
C.02.  Regulatívy územného rozvoja 

(lokalita Zmeny 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia 
M 1:10 000 

- Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) 
Zmena 03/2012 – Parkovisko pred objektom Olympia    
C.02.  Regulatívy územného rozvoja 
M 1:10 000 


