Zmeny v organizácii dopravy počas
Tradičného trnavského jarmoku 2022
V čase trvania TTJ sa „pešou zónou“ stávajú aj verejné priestory, ktoré bežne slúžia pre jazdu
motorových vozidiel. Lokalita, v ktorej sa jarmok realizuje, je pomerne veľká a mimo trvania TTJ sa v nej
štandardne pohybuje veľké množstvo vozidiel z rôznych relevantných dôvodov (miesto trvalého pobytu,
miesto zamestnania, podnikania, zásobovanie, návšteva prevádzok poskytujúcich obchod a služby, odvoz
detí do základných a materských škôl ...).
V záujme bezpečnosti a ochrany peších návštevníkov TTJ, ktorí sa v čase trvania jarmoku
v priestore pohybujú vo veľkom množstve a chaotickým spôsobom, je nevyhnutné obmedziť jazdu vozidiel
v dotknutom priestore v čo najväčšej miere. Obmedzenie vjazdu do zóny sa tak bude týkať veľkého počtu
osôb, ktoré budú nútené v čase jarmoku vyriešiť státie svojich motorových vozidiel mimo zónu jarmočiska
a ktoré budú nútené podriadiť sa pešiemu režimu v tejto zóne.
V súvislosti s konaním TTJ 2022 od 08.09.2022 do 11.09.2022 bude doprava v lokalite TTJ
obmedzená. Uzávierka ulíc lokality jarmočniska bude riadne vyznačená prenosným dopravným značením,
pričom uzávierky budú začínať priebežne od 05.09.2022 do 11.09.2022. Výnimky z dopravného značenia
sa nevydávajú, obmedzenie dopravy bude nasledovné:
➢ Vjazd do zóny TTJ a státie v zóne bude zakázané. Vjazd a státie bude povolené iba vozidlám
s povolením Mesta Trnava a rezidentom zóny. Dodržiavanie predmetných zákazov bude kontrolovať
mestská polícia.
➢ Parkoviská pri Bernolákovej bráne a pri budove Okresného úradu Trnava – Katastrálny odbor budú
pre parkovanie vozidiel uzavreté, nakoľko budú na nich umiestnené občerstvovacie centrá TTJ.
➢ Bežne jednosmerný prejazd Ulicou Vajanského bude obojsmerný a zastavenie vozidiel bude na
prejazdovej ceste zakázané.
➢ Zmeny v organizácii dopravy sú vyznačené na priloženej mapke.
➢ Ďalšie informácie o TTJ 2022 sú zverejnené na webovom portáli www.trnava.sk v časti Užitočné
informácie – Tradičný trnavský jarmok 2022.
Rezidentov zóny prosíme, aby počas trvania TTJ v maximálnej miere obmedzili svoju jazdu
motorovými vozidlami v zóne. V prípade, ak je jazda nevyhnutná, prosíme o zvýšenú
ohľaduplnosť a pozornosť voči peším návštevníkom TTJ.
Počas konania TTJ sa zníži komfort bývania i možnosť parkovania pre rezidentov v zóne.
Ospravedlňujeme sa za dočasnú nepohodu. Mesto Trnava Vám ďakuje za pochopenie,
toleranciu a rešpektovanie nevyhnutných obmedzení počas trvania podujatia.
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