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Terminál - zdá sa, že končí. Čo nám zanecháva?

Dnešný príspevok začnem vyjadrením primátora mesta  Trenčín pána Richarda Rybníčka
ktoré poskytol médiám 15. 12. 2017 . Nadpis článku z ktorého citujem znie:

Terminál nebude, hovorí primátor Rybníček

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka projekt výstavby terminálu v Trenčíne skončil.

Z článku vyberám:

„Investor  nepredložil  mestu  zmenu projektu  na menší.  Tým pádom som presvedčený,  že
terminál v Trenčíne nebude,“ skonštatoval s tým, že v najbližšom období plánuje vyhodnotiť všetky
zmluvy so spoločnosťou SIRS.

„Menší projekt im ekonomicky nevyjde. Sme v slepej uličke a musíme si povedať, čo ďalej.
Nevylučujem,  že  budem  s  investorom  rokovať  a  budem  sa  snažiť  získať  späť  pozemky  pod
autobusovou stanicou,“ informoval Rybníček.

Tento a aj niektoré ďalšie vyjadrenia pána primátora Rybníčka nájdete na nasledovných adresách:

https://mytrencin.sme.sk/c/20731550/terminal-sa-po-rokoch-slubov-dostal-do-slepejulicky.
html

http://www.teraz.sk/regiony/trencin-integrovana-doprava/67685-clanok.html
ttp://www.teraz.sk/regiony/dopravny-terminal-trencin-uzemny-plan/171919-clanok.html
https://mytrencin.sme.sk/c/20731550/terminal-sa-po-rokoch-slubov-dostal-do-slepejulicky.

html#ixzz53bBxMmU4

Projekt  terminál  rezonuje  v  trenčianskej  spoločnosti  od  jeho  verejnej  prezentácie  pred
Vianocami v roku 2013. Dnes, už to tak vyzerá, terminál skončil. Pri tom roky z mesta zaznievali
len  optimistické  vyjadrenia.  Ak  by  sa  bol  tento  optimizmus  naplnil,  dnes  by  sme  mali  v
predstaničnom priestore nový autobusový terminál prepojený so železničnou stanicou.

Nestalo  sa.  A pri  tom  mesto  Trenčín  autobusový  terminál  potrebuje.  Ale  terminál,  nie
nákupné  centrum  a  nie  taký  terminál,  ktorý  neprijateľným  spôsobom  zkomplikuje  dopravu  v
vpredstaničnom priestore.

Nebudem sa vracať k tomu o čom som písal v predchádzajúcich článkoch. Koho to zaujíma
môže si to prečítať. Namiesto toho sa pozriem, čo nám tu po rokoch prípravy tejto megalomanskej
stavby ostalo.

Ostali  nám  tu  dva  problémy  s  ktorými  sa  bude  musieť  mesto  nejakým  spôsobom
vysporiadať. Ide o:

• predané pozemky v predstaničnom priestore
• zmenený územný plán (zmena č. 2 – Terminál)

Teraz sa podrobnejšie pozriem na tieto dva problémy a pokúsim sa vysvetliť, prečo to za
problémy považujem a prečo ich bude musieť mesto skôr, či neskôr riešiť.

1. problém

Predané pozemky v predstaničnom priestore

Mesto  Trenčín  predalo  viacero  pozemkov  v  predstaničnom  priestore  investorovi
autobusového  terminálu  spoločnosti  SIRS  Development,  a.s.  Ak  investor  odstúpi  od  realizácie
terminálu v tomto priestore, bude mať mesto problém. Bez získania pozemkov späť nebude možné
v tomto priestore čokoľvek postaviť. Iba-že by sa nový investor dohodol s majiteľom pozemkov na
ich prenájme.



Druhou možnosťou by bolo, prí výstavbe terminálu iným investorom, pozemky vyvlastniť.
Pri  verejnoprospešných stavbách ktoré sú v územnom pláne do tejto kategórie  zaradené to ide.
Autobusový terminál je takouto stavbou a je medzi takéto stavby v územnom pláne zaradený.

v.č. 01 POZEMKY VO VLASTNÍCTVE SIRS DEVELOPMENT, a.s.

Na výkrese č. 01 sú červeným šrafovaním vyznačené pozemky vo vlastníctve spoločnosti
SIRS Developnemt, a.s. Táto spoločnosť mala postaviť v tomto priestore autobusový terminál. Ako
z výkresu vidno, bez týchto pozemkov nie je možné v predstaničnom priestore postaviť žiaden
autobusový terminál. Ani ten najmenší.

2. problém

Zmenený územný plán (zmena č. 2 – Terminál)

Návrh autobusového terminálu,  tak ako bol  v  roku 2013 prezentovaný,  bol  v  rozpore  s
územným plánom mesta Trenčín. Aj keď mesto túto skutočnosť dlho popieralo nakoniec predsa len
pristúpilo k zmene územného plánu. V dokumente Územný plán mesta Trenčín – Zmeny a doplnky
č. 2 – Terminál sa jeho spracovatelia dosť neštandardným spôsobom pokúsili zosúladiť územný
plán s návrhom autobusového terminálu. S dôsledkami tejto, dnes už platnej zmeny, sa bude musieť
mesto v budúcnosti vysporiadať.

V septembri 2014 boli spracované Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál . Následne boli tieto
zmeny schválené mestským zastupiteľstvom.

Zmeny  a  doplnky  boli  spracované  veľmi  neštandardným  spôsobom.  Ich  dopravná  časť
nebola kompletne spracovaná. Spracovateľ tejto časti sa namiesto toho odvoláva na dokumentáciu
autobusového terminálu. V schválených zmenách to v úvode, v časti Spracovatelia ZaD, vyzerá
nasledovne:

„Doprava -  dopravné riešenie (riešenie komunikačnej siete) prevzaté z  dokumentácie  Tranzitný
terminál SAD Trenčín, DORA architects, 6/2013“

V časti doprava to vyzerá nasledovne:



„B.13.1.2.1.2. Celková koncepcia dopravy!

„V rámci ZaD č.2 je navrhnutá zmena funkčnej triedy ulice Kragujevackých hrdinov, Železničnej a
Kukučínovej ulice zo súčasnej funkčnej triedy C1 na funkčnú triedu C3. Trasu Železničnej ulice
prechádzajúcu cez plochu určenú pre rozvoj zariadení mestskej a prímestskej hromadnej dopravy
(UD 01 A) je navrhnuté z ÚPN mesta vypustiť a jej trasovanie ponechať na spresnenie v ďalších
stupňoch územnoplánovacej, príp. projektovej dokumentácie.“

v.č. 02 VÝKRESOVÁ PRÍLOHA K ZMENÁM A DOPLNKOM Č 2 – TERMINÁL

Na výkrese č. 02 je čiernym šrafovaním vyznačená plocha určená pre „Zariadenia mestskej
a prímestskej hromadnej dopravy (MHD, PHD)“

Primárnymi (dominantnými) funkciami tu sú:
„1. zariadenia mestskej a prímestskej autobusovej dopravy- autobusová stanica, autobusový

terminál“

Na výkrese č. 02 sú zároveň vyznačené komunikácie určené na likvidáciu (na vypustenie),
ako aj komunikácie ktoré sú prekvalifikované. Do výkresu som červenými šipkami dokreslil smery,
kam sa treba dostať autom.

Ako vidno na výkrese č. 02, je tu zrušená časť Železničnej ulice vedúcej popred budovou
železničnej stanice a zjednosmernené sú ulice Kukučínova a Kragujevackých hrdinov.

Dnes sme v situácii, keď je dopravné riešenie v predstaničnom priestore v rozpore s platným
územným plánom.

Podla platného územného plánu v zmysle zmien a doplnkov č. 2 - Terminál má byť:

„Doprava  -  dopravné  riešenie  (riešenie  komunikačnej  siete)  prevzaté  z  dokumentácie
Tranzitný terminál SAD Trenčín, DORA architects, 6/2013“



Čo to znamená? Len toľko, že doprava v predstaničnom priestore má v zmysle platného
územného plánu a jeho zmien vyzerať tak, ako ju navrhol projektant autobusového terminálu v júny
roku 2013. Teda takto:

v.č.03 TRANZITNÝ TERMINÁL SAD, DORA architects, 6/2013

Na výkrese  č.  03  je  prekreslený  výkres  z  projektu  na  ktorý  sa  odvoláva  autor  zmeny
dopravnej časti Zmien a doplnkov č. 2 – Terminál. Ak si odmyslíte zakreslenú budovu terminálu a
nahradíte  ju  šedou  plochou  ostane  vám  návrh  dopravného  riešenia  ktoré  schválilo  mestské
zastupiteľstvo v rámci Zmien a doplnkov č.2 – Terminál.

Ak pripustíme, že pôvodný investor v tomto priestore už autobusový terminál stavať nebude
ostáva nám tu po ňom dopravné riešenie prevzaté do územného plánu. A to je problém ktorý sa dá
vyriešiť len ďalšou zmenou územného plánu s návratom do skutkového stavu. Lebo, ako som už
napísal,  dnes  jestvujúce  dopravné  riešenie  v  predstaničnom  priestor  je  v  rozpore  s  platným
územným plánom a jeho zmenami a doplnkami.

To sa samozrejme dá vyriešiť ďalšou zmenou územného plánu. Len sa mi zdá tých zmien v
tomto priestore trochu priveľa.

Na záver zopakujem, že súčasný stav (riešenie) cestnej siete v predstaničnom priestore je v
rozpore s platným územným plánom a tento rozpor treba čo najskôr odstrániť.
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