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Súhrnná technická správa 

13/2014 Parkovisko Spartakovská 8 

Na základe požiadaviek občanov o riešenie problému s nedostatkom parkovacích miest 
v okolí bytového domu Spartakovská 8 Odbor územné rozvoja a koncepcií spracoval 
nasledovný návrh, ktorý prinesie 22 nových parkovacích miest. 

Riešenie: 

• Stavebné úpravy: 

Návrh vychádza z jestvujúcej dopravnej situácie v riešenej lokalite. Súčasné parkovisko 
bolo vodorovným dopravným značením v roku 2013 zorganizované na jestvujúcej ploche 
bývalého ihriska. V blízkosti parkoviska sa nachádzajú aj garáže priľahlých átriových domov, 
ktoré návrh plne rešpektuje. Pri zohľadnení všetkých faktorov, v rátane zachovania vzrastlej 
zelene – stromov ako aj zokruhovanie systému parkovania OÚRaK spracoval nasledovný 
návrh. 

Systém pohybu vozidiel po parkovisku bude jednosmerný proti smeru hodinových 
ručičiek. 

Parkovacie miesta budú situované po pravej strane príjazdovej obojsmernej komunikácie 
5 ks o rozmeroch 2,5 x 4,8m, ďalej vytvorením jednosmernej parkoviskovej komunikácie šírky 
2,75 m so 4 pozdĺžnymi parkovacími miestami po ľavej strane komunikácie o rozmeroch  2,2 x 
6,25 m. Následne bude komunikácia odklonená k pravostrannému chodníku kde sa 
pred rodinným domom Spartakovská 23 stočí ľavostranným oblúkom o vnútornom polomere 
3,25m. Jestvujúce stromy zostanú zachované a ochránené vytvorením ostrovčeka. Rovnakým 
spôsobom bude ochránený aj stĺp oznamovacieho vedenia. Ďalej bude pokračovať komunikácia 
ľavostranným oblúkom o vnútornom polomere 3 m. Tu bude rozšírená na šírku 5,5 m 
s vytvorením obojstranných kolmých parkovacích miest. Parkovací pás na ľavej strane obsahuje  
13 ks  parkovacích miest o rozmeroch 2,5 x 5 m. Pravostranný parkovací pás má prvé 
parkovacie miesto šírky cca 3 m, ďalej nasleduje 13 parkovacích miest rozmerov 2,5 m, 
medzera pre chodcov šírky 2 m a 2 parkovacie miesta šírky 2,5m. Dĺžka parkovacích každého 
parkovacieho miesta je 4,8m. 

Skladba parkoviska: 

Drenážna betónová vsakovacia dlažba sivá (SIKO) ............ 80 mm 
Lôžko z drveného kameniva f.r. 4 – 8 mm ........................... 40 mm 
Štrkodrva ŠD (16 – 32) ...................................................... 180 mm 
Štrkopiesok ŠP (32 – 63) .................................................... 150 mm 
Spolu ................................................................................... 450 mm 

 

Pri stavebných prácach je potrebné presmerovať jestvujúci chodníček pred bytovým 
domom Spartakovská 8, ktorý tvorí prístup k parkovisku. Tým bude zabezpečená dostatočná 
šírka pre zriadenie dvoch posledných parkovacích miest. Zároveň bude pokračovanie tohto 
priechodu vyznačené aj v strednom parkovacom páse šírky 2 m s vyznačením bielym krížom. 
Chodci budú ďalej vedený na novovytvorené predlženie betónového chodníka pri rodinnom 
dome Spartakovská 21. 

Zapustené respektíve vyvýšené cestné obrubníky sú vyznačené v priloženej situácii. 
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• Zeleň: 

Pri novovytváranom parkovacom mieste č. 6 vznikne ostrovček pre umiestnenie 1 ks 
stromu. Keďže rozšírenie spevnenej plochy je cca 600 m2, v zmysle regulatív Územného plánu 
mesta je potrebné vysadiť 6 ks stromov. Z uvedeného vyplýva, že v okolí parkoviska je 
potrebné vysadiť ešte 5 ks stromov (umiestnenie konzultovať s ODaKS). 

• Odvodnenie: 

bude zabezpečené systémom vsakovania použitím drenážnej betónovej vsakovacej 
dlažby typu SIKO. Na zabezpečenie odvodnenia plôch pri väčších zrážkach bude slúžiť sklon 
parkoviska smerom k zeleni. 

• Vodorovné dopravné značenie: 

Vodorovné dopravné značenie (oddelenie parkovacích miest) bude realizované zmenou 
farby dlažby zo sivej na červenú, prípadne použitím iného typu červenej dlažby šírky 10 cm. 
Na jestvujúcich asfaltových plochách OÚRaK navrhuje vodorovné dopravné značenie 
premaľovať bielou farbou v zmysle štúdie. 

• Zvislé dopravné značenie: 

Zriadenie parkoviska si vyžaduje osadenie zvislého dopravného značenia v zmysle 
situácie IP3b „Jednosmerná premávka“ a B2 „ Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“. 

Vlastníctvo parcely zistené z katastrálneho portálu dňa 12. 3. 2014. Parcela 
č. 5671/92 na LV 5000 vo vlastníctve mesta Trnava. 

 


