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Súhrnná technická správa 

1. Charakter územia výstavby 

1.1 Zhodnotenie staveniska 

Miesto stavby sa nachádza v zastavanom území mesta. Lokalita je dopravne prístupná miestnymi 

komunikáciami Bratislavská ulica, Nerudova ulica, JIráskova ulica.  

Stavba cyklochodníka sa nachádza medzi bytovými domami na Jiráskovej ulilci č. 21, 24. 

Navrhovaný cyklochodník prepojuje jestvujúcI cyklochodník na Bratislavskej a NA os Linčianska. 

Vybudovaná bude samostatná cyklistická cestička v dĺžke 100 m a cyklokoridoch na jestvujúcom 

asfaltovom chodníku šírky 3,5 m vyznačený piktogamami. 

Pozemok na výstavbu sa považuje za vhodný. Nachádzajú sa tu inžinierske siete a dopravné 

komunikácie.  

Jestvujúce inžinierske siete 

- elektrické podzemné vedenie VO 

- slaboprúdové miestne káble UPC,  SWAN, Telecom, Tomnet, 

- plynové vedenie 

- vodovod 

1.2 Prehľad mapových a geodetických podkladov 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie bolo vyhotovené geodetické polohopisné a výškopisné 

zameranie. Súčasťou geodetických podkladov sú aj vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí. 

1.3 Príprava územia 

 Jestvujúce inžinierske siete je povinný dodávateľ stavby dať vytýčiť u jednotlivých správcov a zabezpečiť 

ochranu týchto sietí počas výstavby. 

1.4 Nároky na zábery pozemkov 

Územie stavby je súčasťou katastra Trnava. Lokalita sa nachádza na ploche verejnej zelene v majetku 

Mesta Trnava.  

 Z týchto dôvodov výstavba parkoviska nemá žiadne nároky na výkup pozemkov.  

2. Stavebno technické riešenie stavby 

2.1 Požiadavky na dopravu 

Navrhuje sa prepojenie súčasných cyklotrás na križovatke ulíc Bratislavská - Nerudova a cyklotrasy na 

OS Linčianska. 

Cyklotrasa začína vo vnútrobloku OS Linčianska. Pokračovať bude po vnútroblokovej sídliskovej 

komunikácii pre peších z liateho asfaltu šírky 3,50 m s použitím zvislého a a vodorovného dopravného 

značenia formou cyklopiktokoridoru ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. 

Začiatok stavebných prác je navrhnutý v zeleni medzi elektorozvodňou a asfaltovým ihriskom. Trasa je 

napojená na sídliskovú komunikáciu pod uhlom  35°. Šírka cyklochodníka je 2,50 m. 

Trasa cyklochodníka pokračuje v sídlliskovej zeleni až po Jiráskovu  ulicu, priechodom pre cyklistov 

prejde cez Jiráskovu ulicu a pokračuje v zeleni až po jestvujúcu cyklotrasu na križovatke ulice Nerudova  

- Bratislavská. 

Spevnené plochy pristupujúce k cyklotrase  budú zabezpečené proti pohybu vozidiel dopravnými stĺpikmi 

vo vzájomnej vzdialenosti 1,50 m. 
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2.2 Úprava plôch 

Realizácia sadových úprav bude prevedená po zrealizovaní stavebných úprav, spevnených plôch, 

osadení dopravných značiek , nakoľko úpravy budú priamo nadväzovať na okolitú plochu.  

Okolo navrhovaného parkoviska sa v šírke 1,00 navrhujeme obnovenie trávnika.  

2.3 Starostlivos ť o životné prostredie  

Z hľadiska polohy stavby v obytnom súbore možno považovať vplyv stavby na prírodné prostredie za 

nepodstatný. Aktivity súvisiace s prevádzkou parkoviska zodpovedajú bežnému štandardu.  

Najvýraznejšie vplyvy na životné prostredie bude mať stavba počas realizácie. Navrhovaná 

stavba sa nachádza v dotyku s obytnou zónou. V priebehu výstavby dôjde k určitým negatívnym 

javom vplývajúcim na okolité prostredie. Toto je spôsobené zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou 

a komplikovaním pohybu na území výstavby. Pre ich eliminovanie sa predpokladá použitie 

vhodných technologických postupov a vhodnej organizácie výstavby – dovozom stavebných 

zmesí a materiálov z centrálnych výrobní, vylúčenia vibračných valcov. Tieto účinky však 

nebudú mať trvalý vplyv na okolité prostredie a po zrealizovaní stavby pominú. 

Aby počas doby výstavby nedochádzalo k porušovaniu a poškodzovaniu životného prostredia je 

dodávateľ stavby povinný dodržiavať nasledovné opatrenia: 

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky ochrane ovzdušia, vodných tokov, zdrojom a plôch 

- zabezpečovať kontrolu a čistenie vychádzajúcich vozidiel a mechanizmov zo staveniska. 

2.4 Program odpadového hospodárstva 

Pri stavebnej činnosti vznikne suť z rozobratých spevnených plôch.  

Vznikajúci odpad zatrieďujeme podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov. 

Rozobratím týchto plôch vzniknú odpady: 

Stavebný odpad z prostého betónu : 

Číslo skupiny :  17  Stavebné odpady a odpady z demolácií  

Číslo podskupiny :  17 01    Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

Druh odpadu   17 01 01 betón 

Kategória odpadu  O  ostatné odpady 

Produkcia odpadu : 

Výmera odpadu je prevzatá z projektovej dokumentácie. 

Celková produkcia odpadu :  22,488 

Stavebná su ť 

Číslo skupiny : 17  Stavebné odpady a odpady z demolácií    

Číslo podskupiny : 17 05    Zemina, kamenivo 

Druh odpadu  17 05 04 Zemina, kamenivo 

Kategória odpadu O  ostatné odpady 

Produkcia odpadu : 

Celková produkcia odpadu :  

Zemina:    105,792 t 
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Výmera odpadu je prevzatá z projektovej dokumentácie. 

Likvidáciu stavebného odpadu zabezpečí dodavateľ stavby odvozom na skládku ASA V Zavari. 

Rozvozná vzdialenosť je do 8 km. 

Za zmluvné zneškodňovanie odpadov hradí pôvodca odpadov zmluvnému odberateľovi čiastku podľa 

prílohy k zmluve. Podkladom k fakturácii sú odovzdané množstvá odpadov potvrdené odbernými 

dokladmi. 

Náklady na zneškodňovanie odpadov hradí pôvodca z vlastných zdrojov.  

2.5 Starostlivos ť o bezpečnos ť práce a technických zariadení 

Všetky stavebné a montážne práce musia byť vykonávané v súlade s vyhláškou Úradu 

bezpečnosti práce SR č. 74/1997 Z. z.  

2.6 Základná koncepcia požiarnej ochrany a CO 

Stavbou nebudú dotknuté rozvody vody, ani zariadenia na vodovode – hydranty.  

Stavba parkoviska si nevyžaduje zvláštne nároky v rámci CO a PO. 

2.7 Nároky na zábery pozemkov 

Lokalita IBV Timrava je umiestnená na pozemkoch k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava. 

Z týchto dôvodov výstavba technickej infraštruktúry nemá žiadne nároky na výkup pozemkov.  

3. Zemné práce 

Pri zemných prácach treba postupovať a dodržiavať STN 73 6133, STN 73 3050. Postup, kontrolu, 

preberanie a pod. pri zemných prácach usmerňujú technicko-kvalitatívne podmienky.  

Zemné práce pozostávajú vo výkope pre nové spevnené plochy. Zemina je zatriedená do triedy 

ťažiteľnosti 3.  

Bilancia výkopov a násypov : 

Bilancia zeminy   Výkop  Násyp 

1. časť   42,83 m3   6,89 m3 

2. časť   18,36 m3   2,35 m3  

Výkop pre ryhu tf  14,70 m3 

Spolu   75,89 m3   9,24 m3  

Prebytok výkopu 66,65 m3.   

 

Zemné práce pozostávajú vo výkope pre nové spevnené plochy. Zemina je zatriedená do triedy 

ťažiteľnosti 3.  

Prebytok výkopu sa odvezie na rozvoznú vzdialenosť do 8 km na skládku ASA v Zavare. 


