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2.  SÚČASNÝ STAV 

Navrhovaná stavba sa nachádza súbežne s cestou II/507 v obci Beckov. Predmetom stavby je úsek po 
ľavej strane komunikácie (v smere na Trenčín) od križovatky pri Obecnom úrade v dĺžke 204 m. Jestvujúci 
chodník je v technickom stave, ktorý neumožňuje jeho bezpečné užívanie a vykonávanie základnej údržby.  

 
 

3.  JESTVUJÚCE STAVBY 

Cesta II/507 v prieťahu obcou je verejne prístupná, dvojpruhová, smerovo nerozdelená komunikácia s 
asfaltovým povrchom, odvodnená do uličných vpustov. Okraj vozovky je lemovaný betónovou prídlažbou a 
zvýšeným obrubníkom. Táto projektová dokumentácia neuvažuje so zásahom do tejto komunikácie. 

Chodník vľavo je vedený súbežne s okrajom súkromných parciel s individuálnou bytovou výstavbou. 
Pôvodne bol zhotovený s povrchom z liateho asfaltu s podbetonávkou. Po doplnení inžinierskych sietí bola 
spätná úprava vykonaná dobetónovaním. Chodník je šírky 1,5 - 2,5 m. 

Chodník je od komunikácie oddelený pásom zelene š. cca 1,0 m. 
Komunikácia s chodníkom je v danom úseku osvetlená verejným osvetlením. 
  
 

4.  GEODETICKÉ A INÉ PODKLADY 

 Pre vypracovanie tohoto stupňa projektovej dokumentácie bolo použité digitálne polohopisné a 
výškopisné zameranie dotknutého územia. V danom území nebol vykonaný geologický prieskum.  
 Navrhovaná stavba sa nachádza v mieste jestvujúceho chodníka. Majetkové vzťahy budú investorom 
stavby dokladované v konaní pri povoľovaní stavby. 
 
 

5.  ČLENENIE DOKUMENTÁCIE 

 Dokumentácia je jednoobjektová.  

 

6.  NÁVRHOVÉ PRVKY A PARAMETRE KOMUNIKÁCIÍ  

Návrhové prvky sú volené podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií a súvisiacích 
vykonávacích vyhlášok a noriem. 

Charakteristika komunikácie : komunikácia pre chodcov 

Funkčná trieda :  D3 

Šírka chodníka :  2,00 m 

Priečny sklon :   jednostranný 2,0 % 

Pozdĺžny sklon :  zhodný s niveletou komunikácie, naviazaný na vjazdy do RD 

Dĺžka trasy :   204,07 m 

V mieste vjazdov bude chodník prepojený s cestou II/507, sklopený obrubník pri ceste bude vymenený. 
Šírka vjazdu zodpovedá šírke vstupnej brány. 
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7.  KONŠTRUKCIE VOZOVIEK  

 
 
 
Konštrukcia chodníka : 
Zámková dlažba bez fázy DL60 sivá    60 mm  STN 73 6131-1 
Lôžko z drveného kameniva 4/8            40 mm  STN 73 6131-1 
Cementom stmelená zmes  CBGM C5/6  22 III/B 32,5N 120 mm STN 736124-1 
Štrkopiesok ŠP      150mm  STN 736126 
SPOLU       370mm  
 
Konštrukcia vjazdov : 
Zámková dlažba bez fázy DL60 sivá    60 mm  STN 73 6131-1 
Lôžko z drveného kameniva 4/8            40 mm  STN 73 6131-1 
Cementom stmelená zmes  CBGM C8/10  22 III/B 32,5N 120 mm STN 736124-1 
Štrkopiesok ŠP      150mm  STN 736126 
SPOLU       370mm  
 
 
 
Pre použitie horeuvedených konštrukcií je potrebné preukázať deformačný modul pláne : 
Chodníky a vjazdy :     Edef2 = 30MPa; Edef2/Edef1 < 2,5  

 

8.  ODVODNENIE 

  
 Chodník bude odvodnený priečnym sklonom do priľahlého terénu.  

 
 

9.  KONŠTRUKČNÉ PRVKY 

 
Obrubníky 
 V miestach, kde je cestný obrubník cesty II/507 vynechaný alebo poškodený, bude doplnený novým 
cestným obrubníkom. Poškodené časti obrubníkov musia byť odstránené tak, aby nedošlo k poškodeniu 
priľahlej prídlažby a vozovky. Obrubníky budú uložené na stojato (vo vjazdoch sklopené) do bet. lôžka C16/20. 
Prevýšenie obrubníkov bude prispôsobené okolitým obrubníkom, avšak min. 100 mm. V mieste napojenia na 
vozovku (križovanie cez MK) bude obrubník znížený na +20 mm od vozovky. 
 Obrubníky v oblúkoch sa nesmú dotýkať, aby nedochádzalo k ich vylamovaniu. Šírka špáry bude 10 – 
12 mm. Špárovanie obrubníkov bude vykonané cementovou maltou MC15 z plaveného piesku, so zahladením. 
Špárovanie musí byť vykonané pred kladením zámkovej dlažby a obrusných vrstiev. 
 
 Chodníky pri styku so zatrávnenými plochami budú lemované záhonovým obrubníkom 1000/200/100 do 
bet.lôžka z C12/15. Záhonový obrubník bude osadený v úrovni chodníka. 
 
Prvky pre nevidiacich a slabozrakých 
 V obci nie sú použité prvky pre osoby s poruchami zraku. Na rekonštruovanom krátkom úseku preto nie 
je vhodné použitie izolovaných prvkov pre osoby so zrakovým postihnutím. 
 
Zámková dlažba 
 Tvar zámkovej dlažby bude pri odovzdaní staveniska odsúhlasený investorom stavby.  
 Zámková dlažba bude ukladaná podľa doporučení výrobcu, po položení bude zrovnaná vibračnou 
doskou a následne zašpárovaná. Špárovanie bude vykonané drobným kamenivom frakcie 0/2 zametením do 
špár. Po zametení bude špárovací materiál zavibrovaný do špár vibračnou doskou. Proces bude opakovaný 
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min. 3x, do úplného vyplnenia špáry. Záverečné zavibrovanie sa nevykoná. Na špárovanie nesmie byť v 
žiadnom prípade použitý plavený alebo kopaný piesok. 
Šírky chodníkov budú prispôsobené skladobným rozmerom zámkovej dlažby. Na okraje plôch zo zámkových 
dlažieb budú v maximálnej miere využívané krajovky od výrobcu dlažby. Špára medzi dlažbou a obrubníkom 
môže byť max. 5 mm. 
 
Pri realizácii prác musí zhotoviteľ stavby realizovať búracie práce so zvýšenou opatrnosťou. Podmurovky 
oplotení nesmú byť stavebnými prácami poškodené. Prípadné opravy nie sú zahrnuté vo výkaze výmer a 
zhotoviteľ následné opravy zrealizuje na vlastné náklady. Základová časť podmurovky bude na rozhraní 
chodníka zarezaná a vybúraná na hrúbku dlažby s lôžkom. Pred zahájením prác zhotoviteľ stavby vypracuje 
dôkladnú fotodokumentáciu vjazdov, oplotení a fasád RD, aby sa predišlo prípadným neoprávneným 
požiadavkám zo strany vlastníkov nehnuteľností. 
 
 

10.  ZEMNÉ A BÚRACIE PRÁCE 

 
Búracie práce pozostávajú z vybúrania jestvujúceho chodníka, vjazdov, rozobratia spevnených plôch pre 

odstavovanie vozidiel, vybúrania obrubníkov. Okraje jestvujúcich vjazdov medzi chodníkom a plochami pri RD 
budú zarezané. V prípade dlažby budú okraje rozobraté tak, aby bolo možné ich spätné uloženie po okraj 
chodníka. Taktiež bude zarezaný okraj podmurovky na okraji plánovaného chodníka. 

Zemné práce tohoto objektu pozostávajú z výkopu pre teleso chodníka a vjazdov. Pretože sa chodník 
nachádza v mieste jestvujúceho chodníka, bude objem zemných prác po vybúraní pôvodného chodníka 
minimálny.   

V mieste stavby sa nenachádza zemina vhodná na zúrodnenie, preto odhhumusovanie nie je uvažované. 
Pri hutnení je potrebné zabezpečiť optimálnu vlhkosť. V prípade premočenia pláne nesmú byť na pláň 

vpustené žiadne mechanizmy, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. Následné budovanie konštrukčných vrstiev 
musí byť realizované v čo najkratšom čase, aby pláň neostala obnažená. Zelený pás pri chodníku bude 
doplnený ornicou a zatrávnený v celej šírke. 

Pred kladením konštrukčných vrstiev je potrebné vykonať zaťažovacie skúšky pláne v zmysle STN 73 
6190.  
 

11.  HLAVNÉ VÝMERY 

 
Chodníky        391 m2 
Vjazdy          77 m2 
Zatrávnená plocha        118 m2 

  

12.  NAKLADANIE S ODPADMI 

Výstavbou vznikne stavebný odpad - kamenivo z vybúraných vrstiev chodníka. 
Zatriedenie stavebných odpadov v zmysle Vyhlášky č. 284/2001 Zb. : 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503  
  Kategória  „O“ 
  Množstvo : 96 t  

Spôsob zhodnotenia : Odovzdaním zmluvnej organizácii na recykláciu. Následné 
využitie v násypoch iných stavieb. 

 17 05 01 Betón neznečistený škodlivinami  
   Kategória  „O“ 
   Množstvo : 136 t 

Spôsob zhodnotenia : Odovzdaním zmluvnej organizácii na recykláciu. Následné 
využitie v násypoch iných stavieb.  

 17 03 02  Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 
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   Kategória  „O“ 
   Množstvo : 26 t 

Spôsob zhodnotenia : Odovzdaním zmluvnej organizácii na recykláciu. Následné 
využitie v násypoch iných stavieb.  
 

 Dodávateľ stavby je povinný viesť evidenciu odpadov od ich vzniku až po likvidáciu. Doklady o likvidácii 
odpadu je povinný predložiť pri kolaudácii. Počas výstavby je dodávateľ povinný udržovať na stavbe poriadok, 
dbať na zamedzenie prašnosti kropením a zabrániť úkapom ropných látok zo stavebných strojov a dopravných 
prostiedkov do podložia stavby. V prípade znečistenia vozovky bude dodávateľom stavby bezodkladne 
očistená. 

Plochy okolo chodníkov budú zahumusované a zatrávnené. Pre zachovanie rozhľadových pomerov nie je 
žiadúce v deliacom páse vysádzať vzrastlú zeleň.  

Stavba nemá negatívny vplyv na obytné objekty a nespôsobuje zvýšené enviromentálne zaťaženie. 
 

13. INŽINIERSKE SIETE 

 
Zásobovanie energiami a médiami 

 
Stavba nevyžaduje zásobovanie médiami a energiami. Stavba je nevýrobného charakteru. 
Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržovať pokyny správcov IS. 
 

Osvetlenie 

Daný úsek cesty sa nachádza v intraviláne, úsek je osvetlený jestvujúcim verejným osvetlením. Pred 
zahájením výstavby je potrebné požiadať správcu siete o vytýčenie vedenia. 

Slaboprúdové rozvody 

V obvode stavby sa nachádzajú rozvody SLP káblov. Pred zahájením výstavby je potrebné požiadať 
o vytýčenie káblov správcov siete.  

Rozvody NN, VN 

V obvode staveniska sa nachádza vedenie VN a NN. Pred zahájením výstavby je potrebné požiadať 

správcu siete o vytýčenie vedenia. 

Vodovod 

V obvode staveniska sa nachádzajú rozvody vodovodu. Pred zahájením výstavby je potrebné požiadať 

správcu siete o vytýčenie vedenia.  

Plynovod 

V obvode staveniska sa nachádzajú rozvody plynovodu. Pred zahájením výstavby je potrebné požiadať 

správcu siete o vytýčenie vedenia.  

Ochranné pásma 

Stavba sa nachádza v intraviláne, preto pre komunikácie neplatia ochranné pásma. 

V obvode staveniska sa nachádzajú všetky základné druhy inžinierskych sietí. Pri návrhu boli 

rešpektované ich ochranné pásma. Pri realizácii je potrebné dodržať STN 736005 Priestorová úprava vedení a  

postupovať podľa pokynov správcov jednotlivých IS. 
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14. STAVENISKO A REALIZÁCIA STAVBY 

 
 Jedná sa o líniovú stavbu, práce budú prebiehať mimo jazdných pruhov vozovky, pracovný úsek bude 
označený prenosným dopravným značením. Práce budú vykonávané v pracovných fázach podľa postupu 
výstavby.  Dĺžka jednej fázy nepresiahne 50 m. Prejazdy vozidiel do jednotlivých RD budú počas vykonávania 
prác obmedzené. Obmedzenie musí byť organizáciou prác zmenšené na nevyhnutné minimum. 
 Počas výstavby je potrebné dbať na očistenie náprav vozidiel a zabrániť vyvážaniu nečistôt zo stavby 
na cestu.  
 Taktiež je potrebné zabrániť úniku ropných látok zo stavebných strojov a vozidiel. 
 Predpokladaná doba výstavby je 1 mesiac. 
 

15.  ORGANIZÁCIA DOPRAVY 

 Realizácia prác bude vykonávaná pod ochranou prenosného dopravného značenia. Prístup na 
stavenisko je zabezpečený po ceste II/507. 

Pred výjazdom na komunikácie je dodávateľ povinný zabezpečiť očistenie náprav automobilov. V prípade 
znečistenia komunikácií je dodávateľ povinný povrch vozovky neodkladne očistiť.  

Prenosné DZ bude oddelovať verejnú premávku od pracoviska.  
Zvislé dopravné značenie 
Dopravné značky sú základného rozmeru. Podklad je z oceľového plechu, povrch je z reflexnej fólie 3M. 

Nosiče značiek sú z oceľových trubiek s červeno-bielymi pruhmi, upevnených do pätky odolnej voči preklopeniu. 
Na jednom stĺpiku je možné osadiť maximálne dve DZ s dodatkovými tabuľkami.  

 Okraj značky nesmie zasahovať do voľnej šírky priľahlého jazdného pruhu, spodný okraj značky(aj 
dodatkovej tabule) je min. 0,6 m nad povrchom časti komunikácie v ktorej je značka umiestnená. Počas 
výstavby jazdné pruhy cesty II/507 nebudú zužované. V prípade dovozu a odvozu materiálu bude na okraji 
vozovky krátkodobo odstavené nákladné vozidlo. Počas tejto doby bude premávka riadená poučenou osobou 
zhotoviteľa. 

 

16.  BEZPEČNOSŤ PRÁCE  

  
 Nakoľko bude stavba vykonávaná dodávateľsky, bude povinnosťou dodávateľa zabezpečiť bezpečnosť 

a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavenisku. Podľa § 3 Vládneho nariadenia č. 396/2006 je potrebná 
koordinácia projektu v zmysle požiadaviek nariadenia a obstaranie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku. 

 Za bezpečnosť a životné prostredie počas výstavby je plne zodpovedný stavbyvedúci, ktorý musí byť 
uvedený v stavebnom denníku. 
 

17. PREDPOKLADANÉ NÁKLADY 

 
 Predpokladané náklady stavby sú 30 tis. € 

 
 
 
 
V Trenčíne, 31.7.2014 
  
         Vypracoval : Ing. Igor Ševčík 
 
 


