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POV – TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Charakteristika staveniska 

Stavenisko tvoria spevnené plochy a  verejná zeleň v majetku Mesta Trnava. Terén je rovinatý. 

Stavenisko sa skladá s 3 samostatných častí: 

- jestvujúci asfaltový chodník šírky 3,50 m 

- úsek medzi jestvujúcim asfaltovým chodníkom a Jiráskovou ulicou 

- úsek medzi Jiráskovou ulicou a križovatkou ulice Nerudova a Bratislavská 

2. Koncepcia postupu výstavby 

- Cyklochodník na jestvujúcom asfaltovom chodníku sa vyznačí iba piktogramami ako cyklokoridor. Preto 

sa bude realizovať až nakoniec spolu s vyznačovaním vodorovného dopravného značenia pre celú 

stavbu. 

- Postupne sa vybuduje úsek medzi jestvujúcim asfaltovým chodníkom a Jiráskovou ulicou a úsek medzi 

Jiráskovou ulicou a križovatkou ulice Nerudova a Bratislavská. 

Aby nedochádzalo k nadmernému obmedzeniu dopravy, na križovatke ulíc Jiráskova a Nerudova,  

navrhujeme budovať cyklochodník po jednotlivých častiach. 

 Obmedzenie cestnej premávky sa vyznačí prenosným dopravným značením podľa projektovej 

dokumentácie.  

3. Koncepcia zariadenia staveniska 

Pre zariadenie staveniska možno využiť časti staveniska. Priestor pre zariadenie staveniska je určený pre 

drobný materiál, betónová dlažba a pod. Aby sa predišlo k nadmernému poškodeniu miestnej 

komunikácie v priestore zariadenia staveniska, objemné stavebné hmoty sa budú dovážať len 

v množstvách pre denné zabudovanie, a to z centrálnych výrobní a zo skladov dodávateľa stavby. 

4. Dopravné trasy pre presun dodávok 

Vzhľadom na to, že stavenisko sa nachádza priamo v mestskej zástavbe, je na stavenisko dobrý prístup 

a stavba si nevyžaduje osobitné úpravy prístupových komunikácií.  

Zo strany dodávateľa stavby je nutné zabezpečovať kontrolu a čistenie vychádzajúcich vozidiel a 

mechanizmov zo staveniska. 

5. Dopravné zna čenie po čas výstavby : 

Výstavba cyklochodníka sa predpokladá uskutočňovať s minimálnym obmedzením cestnej premávky.  

Obmedzenie bude vyznačené prenosným dopravným značením.  

Prenosné dopravné značenie sa bude osadzovať podľa postupu výstavby podľa projektovej 

dokumentácie.  

6. Lehota výstavby s predpokladaným termínom za čatia a ukon čenia stavby 

Predpokladaná doba výstavby je 2 mesiace. Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním pred 

začatím stavby.  

Predpokladá sa so začatím aj ukončením výstavby v roku 2015. 

7. Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby 

Po uvedení stavby do užívania nie je nutná skúšobná prevádzka.  


