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Ešte k zmene územného plánu a rozvoji bytovej výstavby formou polyfunkčných a bytových
domov.

V predchádzajúcom článku (čl.  č.  54)  som definoval  tri  základné otázky na ktoré  treba
hľadať odpovede pri posudzovaní rozporu v územnom pláne mesta Trenčín. Tie otázky sú:

1. Kde sú lokality Pri stanici a Pri kasárňach?
2. Čo to je rozvoj bytovej výstavby formou polyfunkčných a bytových domov tak 
    ako to požadujú základné zásady usporiadanie územia?
3. Umožňuje novo vyčlenené územie rozvoj bytovej výstavby v zmysle požiadaviek
    základných zásad usporiadanie územia?

V tomto článku sa budem venovať poslednej otázke.
V záväznej časti územného plánu sa hovorí, že v predstaničnom priestore (v lokalite Pri

stanici) sa má rozvíjať bytová výstavba formou polyfunkčných domov a bytových domov. Aby to
ale bolo možné musia byť splnené dve (okrem iných) základné podmienky:

1. Pre rozvoj musí byť dosť priestoru. (musí byť kde stavať)
2. Bezprostredné okolie musí vyhovovať požiadavkám na bytovú výstavbu. 
    (predovšetkým kľud, žiadne exhaláty a nejaký priestor pre zeleň)

Už v predchádzajúcom článku som písal o tom, ako zmena územného plánu oklieštila vo
výkresovej časti priestor vyčlenený pre rozvoj bytovej výstavby. Nie každému to však musí byť z 2
D výkresov ktoré som tam uverejnil celkom jasné. Preto som spracoval v hrubej zjednodušenej
podobe  z  podkladov  ktoré  mám  k  dispozícii  3D  obraz  predstaničného  priestoru.  Výkres  č.01
zobrazuje  stav  po  výstavbe „autobusového terminálu“.  Sústredil  som sa  na  priestor  určený pre
„rozvoj bytovej výstavby“. To je ten oplotený pozemok okolo jestvujúcej bytovky (na výkrese je to
stavba so zelenou strechou). Ostatné pozemky v okolí majú byť zastavané dopravnými stavbami.

v.č. 01 TAKTO MÁ PO VÝSTAVBE „AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU“ VYZERAŤ PREDSTANIČNÝ PRIESTOR.

Na výkrese 01 je v strede v zjednodušenej podobe jestvujúci obytný dom (dom so zelenou
strechou) 



Pre tých ktorý tento priestor nepoznajú prikladám fotografiu tohto domu.

FOTKA JEDINÉHO OBYTNÉHO DOMU V TOMTO PRIESTORE                                                                  (zdroj GOOGLE)

Okolo domu sú navrhnuté nasledovné stavby a zariadenia:

• Po ľavej strane obytného domu je navrhnuté na teréne parkovisko autobusov. Parkovisko je
otvorené a je určené pre 33 autobusov. (rizikom je hluk a emisie zo „studených“ štartov
dieselových motorov autobusov v ranných hodinách v zimnom období)

• Za domom je autobusová hala s dvomi podlažiami otvorených parkovísk osobných aut na jej
streche. Na každom poschodí je priestor pre zaparkovanie cca 280 osobných aut. Spolu 560
osobných aut. (rizikom je hluk a výfukové plyny z osobných aut zaparkovaných v úrovni
okien susediaceho obytného domu)

• Na horné parkovisko sa bude dať dostať aj „lávkou“ z preloženej cesty prvej triedy ktorá má
viesť medzi železničnou budovou a „autobusovým terminálom“. Lávka je po ľavej strane
obytnej budovy. (rizikom je hluk a výfukové plyny z prechádzajúcich aut, keďže lávka bude
v úrovni okien obytného domu ktoré sú vidno na fotke vyššie)

• Po pravej  strane  obytnej  budovy je  navrhnutý objekt  nákupného  centra.  Po  posledných
úpravách, ktoré sú mi známe a mám ich z oficiálneho zdroja, má byť po novom aj na streche
tohto  nákupného centra  parkovisko pre  osobné autá.  Práve  sem majú  prichádzať  taxíky
vezúce cestujúcich na stanicu a k autobusom. Celkovo je tu navrhnutých 168 parkovacích
stáni. Z toho 6 pre telesne postihnutých. (rizikom je hluk a výfukové plyny, aj keď jestvujúci
objekt nemá týmto smerom otočené žiadne okná v prvej fasáde, v tej druhej, vzdialenejšej
už okná z obytných priestorov sú)

• Pred  obytnou  budovou  je  cesta  (Železničná  ulica)  ktorá  sa  zatáča  a  po  pravej  strane
obytného  objektu  vedie  do  autobusovej  haly.  Po  tejto  ceste  budú  prechádzať  všetky
prímestské,  medzimestské  a  diaľkové autobusy smerujúce  do „autobusového terminálu“.
Okrem toho je tu aj vjazd pre zásobovanie nákupného centra. (rizikom je hluk a výfukové
plyny najmä v ranných hodinách v období rannej dopravnej špičky (začína o cca 4:30 h) a v
období ranného zásobovania obchodného centra)

• Súbežne so Železničnou ulicou bude v tomto priestore podľa návrhu mesta prechádzať aj



preložená cesta  prvej  triedy.  Má preniesť podstatnú časť dopravnej  záťaže ktorá je dnes
sústredená na Štefánikovej ulici. (rizikom je najmä hluk)

Na výkrese č. 02 je ten istý priestor z trochu zmeneného uhla pohľadu.

V.č. 02  TEN ISTÝ PRIESTOR Z INÉH UHLU POHĽADU

3 D výkresy čitateľne dokumentujú skutočnosť, že:

1. Vymedzený priestor je primalý na rozvoj bytovej výstavby tak ako to požaduje
záväzná časť územného plánu mesta Trenčín.

2. Vymedzené územie je tak tesne obkľúčené dopravnými stavbami (predovšetkým
parkoviskami  a  cestami),  že  ho v žiadnom prípade nemožno považovať  za územie  vhodné pre
bytovú výstavbu, (predovšetkým z dôvodu hluku a exhalátov).

3. Jediné, čo by sa tu dalo teoreticky robiť je:
• nadstaviť jestvujúci obytný dom o max. 3 podlažia 
• zbúrať ho a postaviť nový, čo je však krajne nepravdepodobné.

Aj keď tieto dve možnosti sú teoreticky realizovateľné je viac než otázne, či by sa našiel
investor ktorý by do toho v tomto prostredí išiel a či by následne mal tých pár bytov nakoniec komu
predať. 

Na základe toho, čo som uviedol v tomto a v predchádzajúcom článku môžem konštatovať,
že  zmeny prevedené  v  Zmenách  a  doplnkoch  č.2  –  Terminál,  územného  plánu  mesta  Trenčín
znemožňujú rozvoj bytovej výstavby formou polyfunkčných domov a bytových domov tak, ako to
požaduje  záväzná  časť  územného  plánu  mesta  Trenčín.  Tento  zásah  (zmena  č.  2)  vniesla  do
územného plánu mesta rozpor ktorý je v územnom pláne neprípustný a je nutné ho odstrániť. A to
sa dá spraviť len jediným spôsobom. Spracovaním zmien a doplnkov č. 3. 

Bez vyriešenia tohto rozporu nebude možné v predstaničnom priestore vydať žiadne územné
rozhodnutie. Akékoľvek vydané územné rozhodnutie by bolo vždy v rozpore z niektorým z článkov
záväznej časti územného plánu.

Územné rozhodnutie na čokoľvek iné než je rozvoj bytovej výstavby by bolo  v rozpore s
častou „C.1.2.4. - Zásady a regulatívy rozvoja jednotlivých funkcií“  ktorá toto územie určuje na



„rozvoj bytovej výstavby formou polyfunkčných a bytových domov“.

Územné  rozhodnutie  na  bytovú  výstavbu  v  tomto  území  by,  kdekoľvek  inde  okrem
oploteného pozemku jestvujúcej bytovky, bolo v rozpore s novým  regulačným listom UD 01 A.
Tento nový regulačný list  platí pre územie medzi kasárňami a železnicou a  na prvom mieste medzi
neprípustnými funkciami v tomto území uvádza „bývanie v akejkoľvek podobe“.

Pri spracovávaní zmien a doplnkov č. 2 – Terminál spravil chybu ako spracovávateľ tak aj
objednávateľ týchto zmien. Nemalo by sa to stávať, ale môže sa to stať. To ešte viem pochopiť.
Všetci sme omylní. Čomu nerozumiem je zotrvávanie zástupcov mesta na tom, že je všetko je v
poriadku a bytová výstavba sa môže v zmysle záväznej časti územného plánu rozvíjať v priestore
jestvujúceho obytného domu.

So  zástupcami  mesta  som o  tomto  probléme  viackrát  hovoril,  napriek  tomu  sa  mi  ich
nepodarilo  presvedčiť,  že  územným  plánom  požadovaný  rozvoj  bytovej  výstavby  formou
polyfunkčných domov a obytných domov nie je v priestore jestvujúceho obytného domu  možný.
Dôvody som zhrnul v tomto článku. Je teraz na čitateľoch aby si vytvorili vlastný názor.

Keďže mesto  Trenčín  nie  je  ochotné  vo  veci  odstránenia  rozporov v  územnom pláne  s
vlastnej iniciatívy nič robiť postúpim tento materiál na okresnú prokuratúru ako podnet na podanie
protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu. 
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POZNÁMKA:
3 D výkresy sú spracované len orientačne a veľmi nahrubo ale pre demonštráciu problémov

to stačí. Polohy jednotlivých objektov a ich odstupy sú presné, prevzaté z výkresovej dokumentácie.
Výšky objektov sú len  odhadnuté.  Más  síce  niekoľko pohľadov na  „autobusový terminál“,  ale
výškové kóty na nich sú nečitateľné. Na presnejšie spracovanie by som potreboval podrobnejšie
výkresové podklady ktoré však nemám k dispozícii. 

Mesto  by  mohlo  od  investora  požadovať  podrobnejšie  spracovanie  vizualizácie  tohto
priestoru, čím by sa mohli overiť moje uzávery. Muselo by ale chcieť.


