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ROZPOR V ÚZEMNOM PLÁNE MESTA TRENČÍN 2
poznámky k námietkam predstaviteľov mesta
Pri prejednávaní rozporu v územnom plána mesta Trenčín o ktorom som písal v
predchádzajúcom článku som narazil na argumentáciu, že rozvoj bytovej výstavby je v tomto území
zabezpečený tak, ako to požaduje územný plán. Tak teraz túto argumentáciu rozoberiem na drobné.
Najprv sa pozriem na to, čo o záväznej časti územného plánu hovorí stavebný zákon.
Stavebný zákon v § 29 uvádza:
„(1) Územnoplánovacia dokumentácia obsahuje záväzné a smerné časti riešenia. Záväzné
sú základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, ktoré sú určené v regulatívoch
funkčného a priestorového usporiadania územia; ostatné časti riešenia sú smerné.„
Inak povedané, záväzné sú dve veci:
1. základné zásady usporiadanie územia
2. limity jeho využitia určené v zmysle zákona
Pri tom limity využitia územia len presnejšie určujú spôsob akým majú byť naplnené
základné zásady využitia územia. Limita a regulatívmi sami o sebe nemôžu tieto zásady meniť. Ich
úlohou je ich napĺňať a podrobnejšie určiť podmienky ich napĺňania.
Toľko k zákonu.
Rozpor ktorý do riešeného územia vniesli Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál je v tom, že
táto zmena nijakým spôsobom neupravila základné zásady usporiadanie riešeného územia. Priamo v
návrhu zmien a doplnkov č. 2 sa v obsahu (str. 5 návrhu) uvádza:
„C.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia –
nemení sa.“
Zároveň ale zmeny regulačného listu a grafickej prílohy prakticky znemožňujú to, čo je pre
toto územie požadované v základných zásadách usporiadanie územia. A tým je rozvoj funkcie
bývania v mestskej časti 02 Pod Sokolice – lokalita Pri stanici a Pri kasárňach. Bytová výstavba sa
pri tom má v tomto priestore rozvíjať formou:
„polyfunkčných a bytových domov“
A práve otázka, či zmeny vnesené do územného plánu zmenou č. 2 – Terminál znemožňujú
alebo neznemožňujú rozvoj bytovej výstavby v predstaničnom priestore je to, na čom sa neviem s
pracovníkmi mesta zhodnúť.
Ja som presvedčený, že prevedené zmeny znemožňujú rozvoj bytovej výstavby v
predstaničnom priestore tak, ako to požadujú základné zásady usporiadanie tohto územia.
Pracovníci mesta zas tvrdia, že rozvoj bytovej výstavby je aj po prevedených zmenách v
regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia zabezpečený v zmysle základných
zásad usporiadanie územia.
Základné sa stávajú tri otázky:
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?
Keďže sa základné zásady usporiadania územia v predstaničnom priestore nemenia možno
pre zorientovanie sa použiť výkres z pôvodného územného plánu. Na nasledujúcej strane je výkres
funkčného využitia územia urbanistického obvodu 25 z mestskej časti pod Sokolice. (v.č.01) Asi
polovinu tohto územia zaberajú kasárne armády SR. Tohoto územia sa rozpor netýka. Zaujímavé sú
v tomto prípade plochy označené regulatívom „UB/O“. To sú plochy určené na rozvoj bytovej
výstavby. Tieto plochy sú v územnom pláne označené ako lokality Pri stanici a Pri kasárňach.

v.č. 01 FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA – pôvodný výkres regulatívov funkčného využitia územia.

Na výkrese nižšia (v.č. 02) sú pre lepšiu čitateľnosť graficky rozlíšené lokalita Pri kasárňach
a Pri stanici. Pri tom vychádzam z jednoduchej logiky. Lokality Pri kasárňach sú tie ktoré susedia s
kasárňami ale nie so stanicou, či železnicou. Na výkrese sú vyznačené zelenou farbou. (01, 02 a 03)
Lokalita Pri stanici je na výkrese č. 02 vyznačená modrou farbou. Je to lokalita ktorá leží
medzi stanicou (Železničnou ulicou) a kasárňami. (lokalita č. 04)

v.č. 02 ROZDELENIE ÚZEMIA NA „PI KASÁRŇACH“ A „PRED STANICOU“.

Tí, čo poznajú Trenčín vedia, že lokality vyznačené zelenou farbou sú zastavané vilkami a
akýkoľvek rozvoj bytovej výstavby formou polyfunkčných domov a obytných domov v týchto
maličkých a zastavaných lokalitách je nereálny. Reálne tu sú prestavby a nadstavby ale to by
muselo vychádzať z potrieb a záujmov majiteľov viliek ktoré sa tam nachádzajú.
Lokalita Pri stanici (modrá) je pomerne veľkým územím v ktorom je len jeden obytný
objekt. Ostatné budovy v tejto lokalite sú určené na asanáciu a väčšina z nich je už aj zbúraná. V
tomto priestore bolo reálne rozvíjať bytovú výstavbu formou polyfunkčných a bytových domov v
zmysle stále platných základných zásad usporiadania tohoto územia.
Zmena územného plánu nezasahuje lokality Pri kasárňach (zelené) a preto sa im nebudem
ďalej venovať. Problém je v lokalite Pri stanici ktorá má byť v vzhľadom na jej plochu a v zmysle
základných zásad usporiadania územia tým nosným priestorom pre rozvoj bytovej výstavby formou
polyfunkčných domov a bytových domov tak ako to požaduje záväzná časť územného plánu.
Zmeny a doplnky územného plánu č. 2 – Terminál vo svojej grafickej časti zásadným
spôsobom menia situáciu v predstaničnom priestore. Takmer celé územie medzi kasárňami a
Železničnou ulicou je vyčlenené pre dopravné stavby. Vynechaný je len jestvujúci obytný dom s
priľahlým pozemkom. Vo výkrese je vyznačený regulatívom UB/O 6 NP.

v.č. 03 ZMENA REGULATÍVU V PREDSTANIČNOM PRIESTORE A ZMENA ČLENENIA ÚZEMIA. UD 01 A –
dopravné stavby

V regulačnom liste UD 01 A sa okrem iného uvádza ako neprípustná funkcia „bývanie v
akejkoľvek podobe“. To znamená, že v tomto priestore nie je možné rozvíjať bytovú výstavbu v
žiadnej podobe. Žiadne polyfunkčné ani bytové domy.
Pre rozvoj bytovej výstavby ktorá je v lokalite Pred stanicou v zmysle záväznej časti
územného plánu základnou zásadou usporiadania tohoto územia ostáva len jeden objekt s k nemu
priliehajúci pozemok.
Bez akýchkoľvek špekulácií je na prvý pohľad vidno, že v lokalite Pred stanicou rozvoj
bytovej výstavby ustupuje v prospech dopravných stavieb a to aj napriek tomu, že základné zásady
usporiadanie tohto územia hovoria o niečom inom.
Pre lepšie porovnanie zmeny ku ktorej tu prichádza som upravil vo výkrese č. 02 rozsah
lokality Pri stanici určenej po novom pre rozvoj bytovej výstavby formou polyfunkčných a

bytových domov. Úprava je na výkrese č. 04.

v.č. 04 ZMENA ROZSAHU ÚZEMIA VYČLENENÉHO PRE ROZVOJ BYTOVEJ VÝSTAVBY. (modrá plocha)

Plocha pre rozvoj bytovej výstavby sa výrazne scvrkla. A problém nie je len v nedostatočnej
ploche, ale aj vo forme navrhovaného využitia susedných objektov. Ako to má vyzerať je
znázornené na nasledujúcom výkrese. (č. 05.)

v.č. 05 VYUŽITIE ÚZEMIA – dopravné stavby (bordová farba)

Pozemok zostávajúceho obytného domu bude obstavaný dopravnými stavbami nasledovne:
Z východu (05) bude cca 13 metrov od priečelia budovy otvorené parkovisko autobusov v
rámci navrhovaného objektu SAD Trenčín.
Z južnej strany (06) bude cca 13 metrov od priečelia budovy otvorené dvojpodlažné
parkovisko na streche tam navrhnutej autobusovej haly.
Zo západnej strany (07) je najnovšie navrhnuté taktiež otvorené parkovisko na streche
druhého nadzemného podlažia nákupného centra. Zároveň je tu vjazd do autobusovej haly a
podzemia obchodného centra (zásobovanie).
Zo severnej strany je pred obytným objektom vedená cesta po ktorej budú musieť prejsť
všetky prímestské, medzimestské a diaľkové autobusy smerujúce do autobusovej haly. Taktiež
tadiaľto pôjdu všetky autá zásobujúce obchodné centrum.
Ak by tu napriek tomu chcel niekto navrhnúť obytný objekt mal by takmer neprekonateľné
problémy s dodržaním technických podmienok pre výstavbu. Napríklad priečelia v ktorom sú okná
s obytných priestorov nesmú byť bližšie ku komunikácii ako 3 metre. Taktiež treba dodržať odstup
priečelia obytného domu od hromadných garáží a parkovísk.
Napriek tomu, čo som tu uviedol zástupcovia mesta stále tvrdia, že tento pozemok s
jestvujúcim obytným domom v plnom rozsahu napĺňa požiadavky záväznej časti územného plánu
na rozvoj bytovej výstavby v predstaničnom priestore formou polyfunkčných a obytných domov.
Ja si dovolím tvrdiť, že tento priestor v žiadnom prípade nenapĺňa požiadavku záväznej časti
územného plánu definovanú v základných zásadách usporiadania tohoto územia, ktoré toto územie
vyčleňuje pre rozvoj funkcie bývania – bytovej výstavby formou polyfunkčných a bytových
domov.
Ale ako vždy aj teraz pripúšťam, že sa môžem mýliť a rád si nechám vysvetliť a ukázať ako
a koľko polyfunkčných a bytových domov sa dá v tomto priestore postaviť a ako sa tu dá
zabezpečiť rozvoj bytovej výstavby požadovaný v záväznej časti územného plánu mesta Trenčín.
Samozrejme sa dá ten jestvujúci obytný dom zbúrať a namiesto neho postaviť iný vyšší o tri
podlažia. Ale bude to ten požadovaný rozvoj bytovej výstavby? A bude tam chcieť niekto bývať?
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