Príloha č.1c - Zásobník projektov - tvrdá opatrenia
Stavby doporučené:
číslo

Druh

Název

hromadná doprava

Integrácia VOD v MFO Trnava do IDS BK

hromadná doprava

Dobudovanie zastávok MHD v území

hromadná doprava
hromadná doprava

Vozidlá MHD/VHD
Prestupné uzly a terminály VHD
Moderné tarifné, informačné a
dispečerské systémy

hromadná doprava

Popis

Investor

Zahrnutie železničnej, prímestskej autobusovej aj
mestskej hromadnej dopravy do IDS BSK. Zjednotenie
tarifného systému, optimalizácia trás autobusových
liniek. Zlepšenie dostupnosti počas večerov a víkendov.

TTSK, mesto Trnava

Nákup a modernizácia vozového parku.

Modernizácia systémom v súlade s koncepciou IDS.

mesto Trnava, prípadne
obce MFO
dopravca
mesto Trnava, TTSK
mesto Trnava, TTSK,
dopravcovia

2025

2030

2040

2050

bau all bau all bau all bau all

x

TTSK
imhd.sk

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

(Zdroj)

x

TTSK

železničná doprava

Rekonštrukcia nástupíšť a priestorov pre Rekonštrukcia nástupíšť a priestorov železničných
cestujúcich vrátane informačného
budov pri dodržaní európskych štandardov vrátane
systému aj mimo koridorové trate
informačných systémov.

ŽSR

železničná doprava

Zvýšenie priepustnej výkonnosti na trati
120 v úseku Bratislava-Rača – Trnava

Optimalizácia traťového zabezpečovacieho zariadenia automatický blok s návestidlami po 1 km.

ŽSR

cestná infraštruktúra

Dokončenie obchvatu Trnavy na ceste I/61 - úsek medzi
Nitrianskou a Bratislavskou ulicou. Súčasťou stavby je
dokončenie MÚK Trnava-východ a výstavba 2 nových
MÚK (s cestami III/1287 a I/61). Križovatka s
Preložka cesty I/61 - južný obchvat Trnavy
jestvujúcou cestou I/61 je stavebne pripravená k
pokračovaniu výstavby obchvatu západným smerom.
Návrhová kategória C 11,5/80 s rezervou na rozšírenie
na C 22,5/80.

SSC

x

x

ÚGD TTSK

cestná infraštruktúra

Západný obchvat Trnavy

Výstavba západného obchvatu Trnavy, presnejšie
miestnej komunikácie v úseku Bratislavská Ružindolská a preložky cesty II/504 v úseku Ružindolská
- Trstínska. Križovatky sú riešené úrovňovo, väčšinou
ako okružné. Na preložke cesty II/504 s rezervou pre
vybudovanie MÚK. Návrhová kategória v južnej časti
MZ 8,5/50, v severnej časti C 11,5/80 s rezervou na
rozšírenie na C 22,5/80.

mesto Trnava + SSC

x

x

ÚGD TTSK

3

cestná infraštruktúra

Dostavba cesty I/51 na obchvate Trnavy
na štvorpruh vrátane mimoúrovňovej
križovatky s cestou III/1279

Dostavba cesty na štvorpruhové usporiadanie, tzn.
zmena z kategórie C 11,5/80 na C 22,5/80, a to v úseku
od Nitrianskej ulice po Piešťanskú. Výhľadovo sa
predpokladá skapacitnenie aj zvyšnej existujúcej časti
obchvatu po Trstínsku ulicu. Súčasťou stavby je úprava
križovatky s cestou I/61 (Piešťanská) a náhrada
súčasnej dvojice blízkych úrovňových križovatiek s
cestou III/1279 na mimoúrovňovú.

SSC

x

x

ARRIVA Trnava, SSC

4

cestná infraštruktúra

Obslužné komunikácie Zátvor

Výstavba nových obslužných komunikácií v rámci novej
bytovej výstavby. Návrhová kategória MO 12/40.

mesto Trnava
súkromný investor

x

x

ÚP Trnava

1

2

x

x

x

x

x

x

ZSSK

ŽSR, PUM BSK

číslo

5

6

7

8

Druh

2050

(Zdroj)

mesto Trnava

x

x

ÚP Trnava

obec Hrnčiarovce n. P.

x

x

obec Hrnčiarovce n.P.

cestná infraštruktúra

Rekonštrukcia ulice Alejová v
Hrnčiarovciach nad Parnou

Komplexná rekonštrukcia ulice v celej dĺžke,
predovšetkým pre umožnenie prevádzky autobusov
VOD.

cestná infraštruktúra

Výstavba novej cesty - preložky cesty č. III/1286 mimo
zastavené územie obce Hrnčiarovce nad Parnou s
Preložka cesty III/1286 v k. ú. Hrnčiarovce
napojením na cestu I/61 západne od obce na novej
nad Parnou
okružnej križovatke. Návrhová kategória C 11,5/80.
Rezerva pre kategóriu C 22,5/80.

TTSK

x

x

ÚP Hrnčiarovce n.P.

cestná infraštruktúra

Výstavba novej cesty - preložky cesty č. III/1287 mimo
zastavané územie obce Zeleneč na druhý breh vodného
Preložka cesty III/1287 v k. ú. Zeleneč pri
toku Parná. Návrhová kategória v časti trasy MOK 9/60,
Trnave
v časti MZ 8,5/50. Rezerva pre výstavbu komunikácie
smer Modranka.

TTSK

X

X

ÚP Zeleneč

TTSK + mesto Trnava
+ koordinátor

x

x

ÚGD TTSK

SSC

x

x

obec Bučany

obec Zeleneč

x

x

obec Zeleneč

NDS

x

x

NDS

Predĺženie Spartakovskej ulice

Výstavba novej zbernej komunikácie v osi predĺženej
Spartakovskej ulice, napojenie na cestu I/51 v priestore
novej MÚK s cestou III/1279. Súčasťou je výstavba
zastávok MHD. Výstavba sa predpokladá po etapách.
Kategória komunikácie MZ 12/50.

mesto Trnava
súkromný investor

x

x

ÚP Trnava

cestná infraštruktúra

Obchvat Špačiniec

Výstavba preložky cesty II/560 mimo zastavená územie
obce Špačince. Presné vedenie je potrebné preveriť
štúdiou realizovateľnosti. Okrem toho bude potrebné
riešiť skapacitnenie komunikácií smer Trnava a
Jaslovské Bohunice.

TTSK

x

x

obec Špačince

cestná infraštruktúra

Rozšírenie jestvujúcej diaľnice z kategórie D 26,5/120
na kategóriu D 33,5/120 vrátane úpravy križovatky
Diaľnica D1 Blatné – Trnava, rozšírenie na
Trnava a rozšírením odpočívadla po oboch stranách
šesťpruh, vrátane prestavby MÚK Trnava
diaľnice. Na diaľnici pribudnú protihlukové steny v
zmysle výsledkov hlukovej štúdie.

NDS

x

x

ÚP TTSK

cestná infraštruktúra

Protihlukové opatrenia na diaľnici D1 v
úseku MÚK Trnava - Dolné Lovčice

Doplnenie protihlukových stien v blízkosti diaľnice D1
medzi MÚK Trnava a oblasťou medzi obcami Dolné
Lovčice a Zavar.

NDS

x

x

obce Dolné Lovčice a
Zavar

cestná infraštruktúra

11

cestná infraštruktúra

12

cestná infraštruktúra

21

2040

bau all bau all bau all bau all

Prepojenie ulíc Bulharská a Jabloňová

10

20

2030

Investor

cestná infraštruktúra

hromadná doprava

19

2025

Popis
Výstavba obslužnej komunikácie, vrátane premostenia
budúceho obchvatu Trnavy. Súčasťou je výstavba
zastávok MHD. Kategória komunikácie MO 8/50.

9

13

Název

cestná infraštruktúra

TIOP Trnava

Terminál integrovanej osobnej dopravy Trnava drobné úpravy pre potreby IDS. Úpravy sa týkajú
predovšetkým dosadenia informačných a odbavovacích
systémov a zvýšenia kapacity parkoviska, ktorá plní
funkciu P+R.

Výstavba protihlukových stien na obchvate obce
Bučany.
Výstavba novej miestnej obslužnej komunikácie v
Miestna komunikácia Zeleneč
juhozápadnej časti obce.
Protihlukové opatrenia pri obci Modranka Výstavba protihlukových stien pri obci Modranka na
na R1
R1.
Protihlukové opatrenia Bučany

číslo

Druh

Název

Popis

Investor

2025

2030

2040

2050

bau all bau all bau all bau all

(Zdroj)

Preložka cesty I/51 v úseku Bíňovce Trnava

Výstavba preložky cesty I/51 mimo zastavané územie
obce Šelpice a ďalej obcí Boleráz a Bíňovce mimo
územie MFO Trnava. Návrhová kategória C 11,5/80.

SSC

x

x

ÚGD TTSK

cestná infraštruktúra

Obslužné komunikácie v oblasti Od
Zavarského

Výstavba nových obslužných komunikácií v rámci
rozvoja priemyselnej a komerčnej zóny. Súčasťou je
výstavba premostenia železničnej trate Trnava - Sereď
a výstavba MÚK s obchvatom Trnavy železničným
mostom. Súčasťou je tiež výstavba zastávok MHD.
Návrhová kategória MO 8/40.

mesto Trnava
súkromný investor

x

x

ÚP Trnava

24

cestná infraštruktúra

Výstavba nových obslužných komunikácií ako súčasť
Obslužné komunikácie v oblasti cukrovaru celkovej revitalizácie územia cukrovaru. Kategória
komunikácie MO 12/30.

mesto Trnava
súkromný investor

x

x

ÚP Trnava

25

cestná infraštruktúra

Obslužné komunikácie Modranka západ

Výstavba nových obslužných komunikácií v rámci
rozvoja územia. Návrhová kategória MO 8/50.

mesto Trnava
súkromný investor

x

x

ÚP Trnava

26

cestná infraštruktúra

Obslužné komunikácie Hrnčiarovce nad
Parnou

Výstavba nových obslužných komunikácií v rámci
rozvoja územia v južnej časti obce. Návrhová kategória
MO 8/40. Zakreslený je základný komunikačný skelet.

obec Hrnčiarovce n. P.

x

x

ÚP Hrnčiarovce n. P.

28

cestná infraštruktúra

Predĺženie ulice Jána Hlubíka

Výstavba novej zbernej komunikácie do oblasti Pekné
pole s výhľadovým napojením na obchvat Trnavy.

mesto Trnava

x

x

ÚP Trnava

Rozšírenie Rybníkovej ulice

Rozšírenie Rybníkovej ulice na štvorpruh (kategória MZ
30/40). Súčasťou projektu je komplexná úprava
uličného priestoru. Na rozšírenej komunikácii je
vhodné vyznačiť vyhradené jazdné pruhy pre
autobusovú dopravu. Súčasťou sú aj nadväzujúce
úpravy na Bučianskej ulici, kde je taktiež prínosné
vyznačenie vyhradených jazdných pruhov.

mesto Trnava

x

x

ÚP Trnava

Preferenčné jazdné pásy VOD na
Hospodárskej ulici v Trnave

Úprava uličného priestoru - vyznačenie preferenčných
jazdných pásov pre autobusy MAD a PAD v oboch
smeroch.

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

Zvýšenie spoľahlivosti autobusových
liniek IDS na ulici Dohnányho

Riešenie kapacitných problémov na ulici Dohnányho a
vzniku meškaní liniek MAD a PAD. Presné riešenie bude
stanovené v podrobnejšej dokumentácii. Jedným z
možných riešení je využitie podjazdu na ulici Andreja
Žarnova k odkloneniu vozidiel IAD aspoň v jednom
smere.

mesto Trnava

x

x

ARRIVA Trnava

Optimalizácia infraštruktúry na trati
Trnava (mimo) – Sereď (vrátane) za
účelom zefektívnenia GVD

Riešenie jednokoľajného úseku Trnava - Sereď za
účelom zvýšenia priepustnosti trate a zabezpečenia
prestupných väzieb na ŽST Trnava a na ŽST Galanta aj s
prihliadnutím na projekt výstavby novej trate Trnovec
nad Váhom - Nitra.

ŽSR

x

X

ZSSK

Rekonštrukcia železničnej trate Trnava Senica - Kúty

Rekonštrukcia železničnej trate s cieľom zvýšenia
traťovej rýchlosti, skrátenia cestovného času,
zabezpečenie systémových prestupných väzieb v ŽST
Trnava a Kúty. Rezerva v územným plánoch dotknutých
obcí ráta s možnosťou výstavby druhej traťovej koľaje.

ŽSR

22

23

cestná infraštruktúra

29

cestná infraštruktúra

31

verejná osobná doprava

32

33

34

hromadná doprava

železničná doprava

železničná doprava

x

X

vlastný návrh + ZSSK

2050

statická doprava

P+R Trnava východ

Výstavba parkoviska P+R s kapacitou približne 130
vozidiel. Umiestnené v nadväznosti na smer z R1 a D1
(Nitrianska ulica).

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja
statickej dopravy

36

statická doprava

P+R Trnava západ

Výstavba parkoviska P+R s kapacitou približne 400
vozidiel. Umiestnené v nadväznosti na smer z cesty I/51
a II/504 (Trstínska alebo Ružindolská ulica).

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja
statickej dopravy

Železničná zastávka Trnava obchodná
zóna

Výstavba novej železničnej zastávky vrátane
bezbariérového pešieho prístupu z Nitrianskej cesty aj
Novej ulice. Zlepšenie využiteľnosti železničnej dopravy
na území mesta Trnava.

ŽSR

x

x

vlastný návrh

Železničná zastávka Trnava západ

Výstavba novej železničnej zastávky neďaleko
priecestia s Kamennou cestou. Zlepšenie využiteľnosti
železničnej dopravy na území mesta Trnava. Náhrada
málo využívanej zastávky Trnava predmestie.

ŽSR

x

x

vlastný návrh

Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK
Rekreačná

Komunikácia zabezpečí prepojenie ciest I/61
Bratislavská v obci Hrnčiarovce nad Parnou, Miestnu
komunikáciu Rekreačná v meste Trnava a obci Biely
Kostol a II/504 Ružindolskú cestu v lokalite Medziháj v
meste Trnava.

TTSK

obec Biely Kostol

38

40

železničná doprava

cestná infraštruktúra

Investor

2040

35

železničná doprava

Popis

2030

Druh

37

Název

2025

číslo

bau all bau all bau all bau all

x

x

(Zdroj)

Město Trnava

41

cestná infraštruktúra

Obslužná komunikácia Biely Kostol - Pri
Hájoch

Výstavba novej obslužnej komunikácie medzi
križovatkou ulíc Vysoká x Atletická v severnej časti
obce, novej zástavby v lokalite Pri Hájoch a križovatkou
ulíc Poľovnícka a Rekreačná v južnej časti obce Biely
Kostol. Návrhová kategória MO 8/40. Súčasťou v celej
dĺžke je chodník a cyklistický pás. V lokalite Pri Hájoch
je navrhnutá aj výstavba autobusovej zastávky.

42

cestná infraštruktúra

Preložka cesty II/504 v obci Ružindol

Výstavba preložky cesty II/504 severne od zastavaného
územia obce v nadväznosti na stavbu "Dopravné
prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná".

TTSK

43

cestná infraštruktúra

Obslužné komunikácie Zvončín

Výstavba nových obslužných komunikácií v rozvojovom
území obce. Návrhová kategória MO 7/40, prípadne
6,5/30. Zakreslený je základný komunikačný skelet.

obec Zvončín

x

x

ÚP Zvončín

44

cestná infraštruktúra

Obslužné komunikácie Šelpice

Výstavba nových obslužných komunikácií v rozvojovom
území obce. Návrhová kategória MO 8/40. Zakreslený
je základný komunikačný skelet.

obec Šelpice

x

x

ÚP Šelpice

cestná infraštruktúra

Napojenie ulíc Skladová a Pri Kalvárii na
obchvat Trnavy

Výstavba obslužnej komunikácie medzi existujúcou
MÚK na ceste I/51 a ulicami Pri Kalvárii a Skladová.
Kategória komunikácie MO 8/50.

mesto Trnava

x

x

ÚP Trnava

cestná infraštruktúra

Náhrada úrovňového priecestia na
Trstínskej ceste mimoúrovňovým

Zahĺbenie Trstínskej cesty a výstavba železničného
mostu. Odstránenie bezpečnostne nevyhovujúceho
železničného priecestia.

SSC, ŽSR

x

x

ÚP Trnava

45

46

x

x

x

ÚP Biely Kostol

x

Obec Ružindol

číslo

Druh

Název

Popis

47

cestná infraštruktúra

Prepojenie Kamenná cesta - Trstínska
cesta

Výstavba novej obslužnej komunikácie spájajúcej
Kamennú cestu, Ružindolskú, Suchovskú a Trstínsku
cestu západne od železničnej trate. Výstavba sa
predpokladá po etapách. Čiastočne využíva existujúcu
ulica Traťová. Návrhová kategória MOU 7,5/40.

48

cestná infraštruktúra

Zberné komunikácie Prúdy

Výstavba nových zberných komunikácií v rámci novej
bytovej výstavby prúdy. Návrhová kategória MZ 8,5/50.
Súčasťou návrhu je výstavba zastávok MHD.

cestná infraštruktúra

Výstavba nových obslužných komunikácií v rámci
rozvoja územia. Návrhová kategória MO 12/50.
Obslužné komunikácie Modranka východ Súčasťou na časti komunikácií je výstavba nových
zastávok MHD. Výstavba sa predpokladá po etapách
vyvolaných postupom novej zástavby.

cestná infraštruktúra

Náhrada jestvujúcej lávky pre nemotorovú dopravu
plnohodnotným mostom pre cestnú dopravu, vrátane
chodníkov a cyklotrasy. Projekt predpokladá aj
prepojenie ulíc Coburgova a Petzvalova. Variant 1
Most nad železnicou (Bedricha Smetanu predpokladá zjednosmernenie ulíc Coburgova a
Coburgova ulica) v Trnave
Petzvalova v úseku medzi premostením a Bratislavskou
ulicou, variant 2 predpokladá obojsmernú prevádzku
indukovanej dopravy Petzvalovou ulicou. Projekt nie je
zahrnutý v platnej verzii územného plánu.

49

50

Investor

2025

2030

2040

2050

bau all bau all bau all bau all

(Zdroj)

mesto Trnava
súkromný investor

x

x

ÚP Trnava

mesto Trnava
súkromný investor

x

x

ÚP Trnava

mesto Trnava
súkromný investor

x

x

ÚP Trnava

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja
statickej dopravy

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja
statickej dopravy

51

statická doprava

P+R Trnava sever

Výstavba parkoviska P+R s kapacitou približne 350
vozidiel. Umiestnené v nadväznosti na smer z I/61
(smer z Bučian), prípadne aj II/504 a II/560.

52

statická doprava

P+R Trnava juh

Výstavba parkoviska P+R s kapacitou približne 500
vozidiel. Umiestnené v nadväznosti na smer z I/61 (z
Hrnčiaroviec nad Parnou).

Železničná zastávka Dolné Lovčice

Výstavba novej železničnej zastávky neďaleko obce
Dolné Lovčice. Súčasťou projektu je výstavba
prístupových ciest k zastávke a bezbariérového
prístupu, a to z obce Dolné Lovčice aj z Horných Lovčíc časti obce Brestovany.

ŽSR

x

x

vlastný návrh

Premiestnenie nástupiska v ŽST Šelpice

Posun nástupiska o cca 350 m severným smerom.
Vybudovanie bezbariérového nástupiska ako aj
priameho pešieho prístupu zo strednej časti obce
Bohdanovce nad Trnavou (podchod pod koľajiskom).

ŽSR

x

x

vlastný návrh

Rozšírenie Trstínskej cesty

Rozšírenie cesty na kategóriu MZ 15,5/50 v súlade s
územným plánom. Mimoúrovňové kríženie so
železničnou traťou je riešené samostatným projektom.
V rámci ďalších stupňov dokumentácie je vhodné zvážiť
účinnosť vytvorenia preferenčných pruhov pre
autobusy VOD.

mesto Trnava

x

x

ÚP Trnava

53

54

55

železničná doprava

železničná doprava

cestná infraštruktúra

číslo

56

Druh

cestná infraštruktúra

Název

ŽSR, mesto Trnava

x

x

ÚP Trnava

ŽSR, mesto Trnava

x

x

ÚP Trnava

x

x

ÚP Trnava

Rozšírenie podjazdu na ulici Sladovnícka

58

cestná infraštruktúra

Rozšírenie ulice Tamaškovičova

Rozšírenie cesty na kategóriu MZ 15,5/50 v súlade s
územným plánom.

mesto Trnava

Obslužná komunikácia Prednádražie Železničná stanica

Výstavba novej obslužnej komunikácie medzi sídliskom
Prednádražie (ulica Bedricha Smetanu) a oblasťou
autobusovej a železničnej stanice. Vzhľadom na
priechod Parkom Janka Kráľa je potrebné preveriť
vhodnosti trasy komunikácie komplexne prerokovanou
urbanisticko-dopravnou štúdiou.

mesto Trnava

Vysokorýchlostná železničná trať
Bratislava - Trnava - Trenčín - Žilina

Vysokorýchlostná železničná trať približne kopírujúca
jestvujúcu trať č. 120 a diaľnicu D1. Vzhľadom na nízky
stupeň pripravenosti nie je známe presné trasovanie.
Predpokladaná trasa neráta s priamou obsluhou
Trnavy, ale len vedením trate v blízkosti diaľnice D1 s
možnosťou výstavby nácestnej stanice a zaistení
prípojnej dopravy do mesta Trnava iným spôsobom.

ŽSR

Cirkulačný dopravný model

Úprava organizácie premávky v centre mesta Trnava
tak, že na uliciach Hospodárska, Dohnányho,
Tamaškovičova, Sladovnícka, Hlboká a Rybníková bude
umožnená len jednosmerná premávka IAD proti smere
hodinových ručičiek, ale pre autobusy VOD bude k
dispozícii obojsmerná premávka vo vyhradených
jazdných pruhoch. Presné stanovenie dopravného
značenia bude potrebné riešiť v samostatnej
dokumentácii.

mesto Trnava

Zavedenie električkovej dopravy v MFO
Trnava

Zavedenie električkovej dopravy v hlavných
prepravných smeroch medzi najhustejšie osídlenými
mestskými časťami a centrom mesta, prípadne aj s
obsluhou obcí MFO. Pred zavedením bude potrebné
spracovanie podrobnej štúdie realizovateľnosti.

mesto Trnava

železničná doprava

cestná infraštruktúra

verejná osobná doprava

2050

Rozšírenie podjazdu na ulici Dohnányho

cestná infraštruktúra

61

2040

Rozšírenie podjazdu, respektíve celej cesty v oblasti na
kategóriu MZ 15,5/50. Súčasťou je vytvorenie
vyhradených jazdných pruhov pre autobusy VOD v
oboch smeroch. Stavbu je potrebné koordinovať so ŽSR
na základe potrebnosti rekonštrukcie železničného
mostu.

57

cestná infraštruktúra

2030

Investor

Rozšírenie podjazdu, respektíve celej cesty v oblasti na
kategóriu MZ 15,5/50. Stavbu je potrebné koordinovať
s ŽSR na základe potrebnosti rekonštrukcie
železničného mostu.

60

2025

Popis

bau all bau all bau all bau all

x

x

x

x

(Zdroj)

ÚP Trnava

x

x

ÚGD TTSK

mesto Trnava

x

cestná infraštruktúra

Rekonštrukcia nosných ulíc

mesto Trnava, obce MFO

x

x

x

x

cestná infraštruktúra

Oprava miestnych komunikácii v meste
Trnava a obciach MFO

mesto Trnava, obce MFO

x

x

x

x

cestná infraštruktúra

Miestne komunikácie - rozvoj podľa
Územného plánu mesta Trnava a obcí
MFO

mesto Trnava, obce MFO

x

x

x

x

x

mesto Trnava

číslo

Druh
cestná infraštruktúra
cestná infraštruktúra

Název

Popis

Upokojenie dopravy v obytných častiach
mesta
Rezidentné parkovanie a záchytné
parkoviská s tým súvisiace

Investor

2040

2050

x

x

x

x

mesto Trnava, obce MFO

x

x

x

x

x

x

x

x

Rozvoj dopravnej telematiky

mesto Trnava, obce MFO

cestná infraštruktúra

Nízkoemisné zóny

cestná infraštruktúra

Rekonštrukcia mostných objektov

cestná infraštruktúra

Protihlukové opatrenia

mesto Trnava
mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK
mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK

cestná infraštruktúra

Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a
III. triedy a mostov vo vlastníctve TT

cestná infraštruktúra

Zvýšenie plynulosti a priepustnosti, riešenie kolíznych
Rekonštrukcia, modernizácia a prestavba
bodov a nehodových miest (napr. odbočovacie pruhy
jestvujúcich križovatiek
na I/61 pri Bučanoch).

cestná infraštruktúra
hromadná doprava

cestná infraštruktúra

2030

mesto Trnava, obce MFO

cestná infraštruktúra

statická doprava

2025

bau all bau all bau all bau all

(Zdroj)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

TTSK

x

x

x

x

TTSK

mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK

x

x

x

x

TTSK

Riešenie kritických nehodových lokalít

Odstránenie problémových miest, zvýšenie bezpečnosti mesto Trnava, obce MFO,
a plynulosti cestnej premávky.
SSC, TTSK

x

x

x

x

TTSK

Rekonštrukcia jestvujúcich a výstavba
nových železničných a autobusových
zastávok

Rekonštrukcia bude realizovaná postupne podľa
významu zastávok. Nové zastávky budú budované
podľa rozvoja územia.

mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK

x

x

x

x

Výstavba parkovacích domov a
hromadných garáží

Výstavba nových parkovacích domov a hromadných
garáží, predovšetkým na sídliskách za účelom riešenia
nedostatku parkovacích a odstavných stojísk.
Umiestnenie vychádza z Koncepcie rozvoja statickej
dopravy mesta Trnava. Prednostne je navrhnutá
prestavba jestvujúcich parkovísk, ktoré nevyžadujú
zníženie plôch zelene na sídliskách.

mesto Trnava, obce MFO

x

x

Rekonštrukcia a modernizácia ciest v
rámci programu IROP po roku 2020

Rekonštrukcia a modernizácia nasledujúcich ciest II. a
III. triedy a mostov:
- Križovatka Zavarská/I. trieda obchvat TT mimoúrovňová križovatka ciest I/51 a III/1279
- Obchvat Zeleneč
- Obchvat Hrnčiarovce nad Parnou

TTSK

x

x

mesto Trnava

x

x

x

x

mesto Trnava

x

x

x

x

vlastní

mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK

x

x

x

x

vlastní

Odstránenie nevyhovujúceho stavebne - technického
stavu.

cestná infraštruktúra/ pešia/ P+R (Park and Ride), B+R (Bike and Ride) a
K+R (Kiss and Ride)
cyklo
Systém zdieľania bicyklov - bike sharing
cyklistická doprava
systém
Výmena všetkých povrchov nekvalitne vybudovaných
cyklotrás (cyklodopravných i cykloturistických bez
rozdielu).

x

x

x

x

x

x

Koncepcia rozvoja
statickej dopravy

TTSK

cyklistická doprava

Údržba povrchov

cyklistická doprava

Doplňovanie cyklistických trás v zmysle
cyklogenerelu

mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK

x

x

x

x

vlastní

cyklistická doprava

Vyznačenie spoločných priechodov pre
cyklistov a priechodov pre chodcov na
vybraných miestach

mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK

x

x

x

x

vlastní

cyklistická doprava
cyklistická doprava
cyklistická doprava

Kapacitné parkovanie pre cyklistov
Naplňovanie cyklogenerelu
Realizácia rekreačných cyklotrás

mesto Trnava
mesto Trnava, TTSK
mesto Trnava, TTSK

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

vlastní
vlastní
vlastní

číslo

Druh

Název

pešia doprava

Dobudovanie peších trás v území

pešia doprava

Rozšírenie a úprava pešej zóny

pešia doprava

Optimalizácia peších trás v území

pešia doprava

Bezpečné priechody

150

cyklistická doprava

151

cyklistická doprava

152

cyklistická doprava

153

cyklistická doprava

157

cyklistická doprava

158

cyklistická doprava

159

cyklistická doprava

161

cyklistická doprava

162

cyklistická doprava

163

cyklistická doprava

164

cyklistická doprava

165

cyklistická doprava

167

cyklistická doprava

168

Cyklotrasa na ulici Andreja Žarnova v
hlavnom dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Štefana Moyzesa v
hlavnom dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Jána Bottu v hlavnom
dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Jána Hajdóczyho v
hlavnom dopravnom priestore

Popis

Investor
mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK
mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK
mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK
mesto Trnava, obce MFO,
SSC, TTSK

Prepojenie centra s južnou časťou mesta.

2025

2030

2040

2050

bau all bau all bau all bau all
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(Zdroj)

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja
cyklistickej dopravy

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

Prepojenie centra mesta so severovýchodnou oblasťou
mesta.

mesto Trnava

x

x

Cyklotrasa na ulici Vladimíra Clementisa v
Prepojenie centra mesta s východnou oblasťou mesta.
pridruženom dopravnom priestore

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

Cyklotrasa na účelovej komunikácii mimo Účelová komunikácia pri záhradkárskej kolónii pri
motoristického dopravného priestoru
mimoúrovňovej križovatke cesty I/51.

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

cyklistická doprava

Cyklotrasa na účelovej komunikácii mimo
Účelová komunikácia cez sídlisko Linčianska.
motoristického dopravného priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

169

cyklistická doprava

Cyklotrasa na účelovej komunikácii mimo Účelová komunikácia od ulice Mikovíniho pozdĺž rieky
motoristického dopravného priestoru
Trnávka k miestnej časti Modranka.

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

170

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Trnava - Špačince - Bohdanovce nad
Trnavou - Šelpice - Boleráz.

Trnava, Bohdanovce nad
Trnavou, Šelpice, Boleráz,
Špačince, TTSK

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

171

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Trnava - Zvončín - Suchá nad Parnou Ružindol.

Trnava, Zvončín, Suchá
nad Parnou, Ružindol,
TTSK

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

172

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa medzi obcami Biely Kostol a miestnou
časťou Trnava - Kočišské.

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

Cyklotrasa na ulici Piešťanská v
Prepojenie centra mesta s východnou oblasťou mesta.
pridruženom dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Veterná v pridruženom
dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Jána Hlubíka v
pridruženom dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Novomestská v
Prepojenie centra mesta s východnou oblasťou mesta.
pridruženom dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Pri kalvárii v
pridruženom dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Ružindolská v
pridruženom dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Mikovíniho v
pridruženom dopravnom priestore

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

číslo

Druh

Název

Popis

173

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa - Vážska
cyklomagistrála – Trnava

Cyklotrasa Trnava - Zavar - Šúrovce.

174

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Dolné Lovčice - Zavar.

175

cyklistická doprava

Cyklotrasa na účelovej komunikácii okolo
univerzity Sv. Cyrila a Metóda a ďalej po Prepojenie centra mesta s univerzitou Sv. Cyrila a
uliciach Jerichova - Invalidská v hlavnom Metoda.
dopravnom priestore

176

cyklistická doprava

177

cyklistická doprava

178

cyklistická doprava

179

cyklistická doprava

180

cyklistická doprava

181

Investor

2025

2030

2040

2050

bau all bau all bau all bau all

TTSK

x

x

Dolné Lovčice, Zavar, TTSK

x

x

(Zdroj)
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

mesto Trnava

x

x

Cyklotrasa na uliciach Ovocná, Botanická
a Lomonosovova v hlavnom dopravnom
priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Štúrova Komenského - Andreja Hlinku v hlavnom
dopravnom priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Coburgova Bratislavská - Stromová - Dohnányho Andreja Žarnova v hlavnom dopravnom
priestore

mesto Trnava

183

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Coburgova Bratislavská - Stromová - Dohnányho Andreja Žarnova v hlavnom dopravnom
priestore

mesto Trnava

x

x

184

cyklistická doprava

mesto Trnava

x

x

185

cyklistická doprava

mesto Trnava

x

x

182

Cyklotrasa na ulici Pažitná v hlavnom
dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Slnečná v hlavnom
dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Ustianska v hlavnom
dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Chovateľská v hlavnom
dopravnom priestore

Prepojenie centra mesta s severovýchodnou oblasťou
mesta.
Prepojenie centra mesta s severovýchodnou oblasťou
mesta.
Prepojenie centra mesta s severovýchodnou oblasťou
mesta.

Cyklotrasa na ulici Piešťanská v
Prepojenie centra mesta s východnou oblasťou mesta.
pridruženom dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Veterná v pridruženom Prepojenie centra mesta s severovýchodnou oblasťou
dopravnom priestore
mesta.

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

186

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Špačínská cesta úsek cesty II/504 pod mestským
obchvatom I/51 v pridruženom
dopravnom priestore

Prepojenie centra mesta s severovýchodnou oblasťou
mesta.

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

187

cyklistická doprava

Cyklotrasa na ulici Krupská v pridruženom Prepojenie centra mesta s severovýchodnou oblasťou
dopravnom priestore
mesta.

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

188

cyklistická doprava

Cyklotrasa prepojujúca ulice Jána Hlubíka
Prepojenie centra mesta s severovýchodnou oblasťou
a Dúhová v pridruženom dopravnom
mesta.
priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

189

cyklistická doprava

Cyklotrasa nadväzujúca na ulicu Pri
Kalvárii vedúcu pozdĺž rieky Trnávky k
záhradkárskej kolónii v pridruženom
dopravnom priestore

Prepojenie centra mesta s severnou oblasťou mesta.

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

190

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Cukrová a Trstínska
cesta v pridruženom dopravnom
Prepojenie centra mesta s severnou oblasťou mesta.
priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

číslo

Druh

Název

Popis

Investor

2025

2030

2040

2050

bau all bau all bau all bau all

(Zdroj)

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Leoša Janáčka účelová komunikácia pozdĺž koľají okolo
vlakovej stanice Trnava predmestie po
ulici Trstínska cesta v pridruženom
dopravnom priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

192

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Suchovská Orešianska a ďalej smerom na obec Suchá
nad Parnou v pridruženom dopravnom
priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

193

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Ružindolská Modranská a ďalej po rieku Parná v
pridruženom dopravnom priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

194

cyklistická doprava

Cyklotrasa na ulici Vysoká v pridruženom
dopravnom priestore

Biely Kostol, TTSK

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

195

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Kamenná cesta Rekreačná - nové účelové komunikácie v
pridruženom dopravnom priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

196

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Gejzu Dusíka Jozefa Gregora Tajovského - účelová
komunikácia cez park Janka Kráľa nad
koľajami smerom k ulici Coburgova v
pridruženom dopravnom priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

197

cyklistická doprava

mesto Trnava

x

x

198

cyklistická doprava

199

cyklistická doprava

200

cyklistická doprava

191

201

cyklistická doprava

Cyklotrasa na ulici Študentská v
pridruženom dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Bratislavská v
pridruženom dopravnom priestore
Cyklotrasa na III/1287 Trnava-Zeleneč v
pridruženom dopravnom priestore
Cyklotrasa na ulici Mikovíniho v
pridruženom dopravnom priestore

Prepojenie mesta Trnava s obcou Biely Kostol.

Prepojenie mesta Trnava s obcou Hrnčiarovce nad
Parnou.
Prepojenie mesta Trnava s obcou Zeleneč.

Cyklotrasa na uliciach Tamaškovičova Sladovnicka - Nitrianska - nová účelová
komunikácia cez koľaje - Belgická Železničná - okolo supermarketu - Nová účelová komunikácia pozdĺž koľají a PSA nová účelová komunikácia západne od
PSA - v miestnej časti Modranka ulice
Obslužné cyklotrasy na juhovýchode mesta v oblasti
Lipová - Pútnická - Dedinská - Ivana
komerčných a priemyslových areálov.
Krasku - Seredská - Diaľničná - účelová
komunikácia - ulica Automobilová (úsek
južne od PSA) - ulica Automobilová (úsek
východne od PSA) - účelové komunikácie
u PSA v pridruženom dopravnom
priestore

Trnava, Hrnčiarovce nad
Parnou

x

x

Trnava, Zeleneč

x

mesto Trnava

x

x

Trnava, PSA

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

číslo

Druh

Název

Popis

Investor

2025

2030

2040

2050

bau all bau all bau all bau all

(Zdroj)

202

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Zavarská Koniarekova - nové ulice v oblasti
plánovaného obytného súboru Prúdy Teodora Tekela v pridruženom
dopravnom priestore

203

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Vladimíra
Clementisa - Juraja Slottu v pridruženom
dopravnom priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

204

cyklistická doprava

Cyklotrasa na ulici Zelený kríčok v
pridruženom dopravnom priestore

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

205

cyklistická doprava

Cyklotrasa prepojujúca ulice Štúrova a
Zelený kríčok v pridruženom dopravnom
priestore

mesto Trnava

206

cyklistická doprava

Cyklotrasa na ulici Kamenná cesta v
pridruženom dopravnom priestore

Obslužné cyklotrasy v oblasti plánovaného obytného
súboru Prúdy.

x

x

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Sibírska - nová ulica
v mestskej štvrti Arboria pozdĺž
mestského okruhu komunikácie I/51
mimo motoristického dopravného
priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní

cyklistická doprava

Cyklotrasa po účelovej komunikácii
vedúca z ulice Rybníková cez areál
atletického klubu AŠK Slávia Trnava mimo
motoristického dopravného priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

209

cyklistická doprava

Cyklotrasa po účelovej komunikácii
vedúcej medzi Trnavskými rybníky okolo
kúpaliska Kamenný mlyn mimo
motoristického dopravného priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

210

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Zelená - Ludvíka
van Beethovena - Čajkovského mimo
motoristického dopravného priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

cyklistická doprava

Cyklotrasa po úseku účelovej
komunikácie vedúcej z parku Janka Kráľa
smerom k nadjazdu nad železničným
koridorom mimo motoristického
dopravného priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

cyklistická doprava

Cyklotrasa na uliciach Vajslova - účelová
komunikácia pozdĺž rieky Trnávky vedúca
po ulicu Mikovíniho mimo motoristického
dopravného priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

213

cyklistická doprava

Cyklotrasa na novej ulici východne od
športového areálu Lokomotiva a sídliska
Družba II mimo motoristického
dopravného priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

214

cyklistická doprava

Cyklotrasa po účelovej komunikácii cez
športový areál Lokomotiva mimo
motoristického dopravného priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

207

208

211

212

Prepojenie centra mesta s rekreačnou oblasťou na
západe mesta.

mesto Trnava

číslo

2040

2050

cyklistická doprava

Cyklotrasa po účelovej komunikácii
prepájajúci cyklotrasu cez sídlisko Družba
I a cyklotrasu na ulici Starohájska mimo
motoristického dopravného priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

216

cyklistická doprava

Cyklotrasa po účelové komunikácii
prepájajúci Lidl na ulici Vladimíra
Clementisa a sídlisko Družba III mimo
motoristického dopravného priestoru

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

217

cyklistická doprava

218

cyklistická doprava

219

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

220

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

221

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

222

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa vedená po účelových komunikáciách v
oblasti časti Kočišské smerom na Karlov Dvor (Cífer).

223

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa vedená po účelovej komunikácii medzi
Trnavskýmirybníkmi okolo záhradkárskej kolónie pozdĺž
rieky Parná.

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa vedená po účelovej komunikácii medzi
obcami Hrnčiarovce nad Parnou a Biely Kostol okolo
Trnavských rybníkov podjazdom pod železničným
koridorom.

mesto Trnava

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

224

cyklistická doprava

Cyklotrasa na ulici Štefánikova mimo
motoristického dopravného priestoru
Cyklotrasa na ulici Radlinského mimo
motoristického dopravného priestoru

Investor

2030

Název

215

Popis

2025

Druh

mesto Trnava

bau all bau all bau all bau all

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy; vlastní
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

x

mesto Trnava
Cyklotrasa vedená od križovatky komunikácií II/560 a
mesto Trnava
II/504 smerom na Mníšsky Dvor.
Cyklotrasa nadväzujúca na ulicu Krupská - III/1299
Trnava, Dolná Krupá, TTSK
smerom na Dolnú Krupu.
Cyklotrasa vedená po ulici ŠM Farský Mlyn pozdĺž rieky Trnava, Zvončín, Suchá
Parná smerom na Zvončín.
nad Parnou, TTSK

x

x

x

x

x

x

x

x

Trnava, Cífer, TTSK

x

225

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa vychádzajúca z miestnej časti Modranka z
ulice Ivana Krasku - vedená po účelových
komunikáciách - vetvením do Zelenča a ďalej smerom
na Majcichov, k úradu Národnej diaľničnej spoločnosti
a ďalej smerom na juh cez diaľnicu na Vlčkovce.

226

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa vedúca z obce Zeleneč smerom do obce
Slovenská Nová Ves.

227

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Zeleneč - Hrnčiarovce nad Parnou.

Zeleneč, Hrnčiarovce nad
Parnou, TTSK

x

x

228

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Dolné Lovčice - Zavar.

Dolné Lovčice, Zavar, TTSK

x

x

229

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Trnava - Bučany.

Trnava, Bučany, TTSK

x

x

230

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Trnava - Malženice - Jaslovské Bohunice.

TTSK, Trnava, Malženice

x

x

231

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

232

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Trnava, Bohdanovce nad
Trnavou, Špačince
TTSK

233

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Trnava - Bohdanovce nad Trnavou Špačince.
Cyklotrasa Zeleneč - Hrnčiarovce nad Parnou.
Cyklotrasa Suchá nad Parnou - Bohdanovce nad
Trnavou.

(Zdroj)

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

Trnava, Zeleneč, Vlčkovce,
Majcichov, TTSK

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

Zeleneč, TTSK

x

x

Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy

TTSK

x

x

Krajský úřad TTSK
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Koncepcia rozvoja cyklo
dopravy
Krajský úřad TTSK
Krajský úřad TTSK

x

x

Krajský úřad TTSK

x

x

Krajský úřad TTSK

číslo

Druh

Název

Popis

234

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Zavar - Križovany nad Dudváhom.

235

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Trnava - Špačince - Jaslovské Bohunice - JE
Jaslovské Bohunice.

236

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Malženice - Jaslovské Bohunice.

237

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

Cyklotrasa Špačince cez cestu II/504 s napojením na
I/61 v mieste Zadné nadávky.

238

cyklistická doprava

Medzimestská cyklotrasa

MÚK

Investor
TTSK

2025

2030

2040

2050

bau all bau all bau all bau all
x

x

(Zdroj)
Krajský úřad TTSK

TTSK, Trnava, Špačince,
Jaslovské Bohunice, JE JB

x

x

Obec Malženice

TTSK, Malženice, Jaslovské
Bohunice, JE JB

x

x

Obec Malženice

TTSK, Špačince

x

x

Obec Špačince

TTSK, Bučany, Malženice,
Brestovany, Trakovice,
Dolné Zelenice

x

x

Obec Bučany

Stavby nedoporučené:
číslo

Druh

20

cestná infraštruktúra

Název
Výstavba novej MÚK Zeleneč

Popis
Vybudovaním križovatky Zeleneč

Investor
NDS

2025

2030

2040

2050

bau all bau all bau all bau all
x
x

(Zdroj)
ÚP TTSK

