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Sprievodná správa 

1.0 Identifika čné údaje 

1.1  Stavba 

Názov stavby : Prepojovací cyklochodník Bratislavská – Lin čianska, 

PD 

 Miesto stavby :  Trnava 

 Kraj :    Trnavský 

 Katastrálne územie :  Trnava 

 Druh stavby :   novostavbaa 

 

 1.2 Investor stavby 

 Názov a adresa :  Mesto Trnava 

     Mestský úrad v Trnave 

     Trhová 3 

     917 71 Trnava 

 1.3 Projektant 

 Názov a adresa :  Ing. Karol Slivkanič  

     Rastislavova 273 

     951 41 Lužianky 

 

2. Základné údaje o stavbe 

Vplyvom rozmachu cyklistickej dopravy je potrebné riešiť aj cyklistické chodníky. 

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 s jestvujúcou 

cyklotrasou  na OS Linčianska. 

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

jestvujúcom asfaltovom chodníku šírky 3,5 m vyznačený piktogamami. 

Spevnené plochy pristupujúce k cyklotrase  budú zabezpečené proti pohybu vozidiel 

dopravnými stĺpikmi vo vzájomnej vzdialenosti 1,50 m. 

Okolo navrhovaného rozšírenia betónovej plochy sa v šírke 1,00 navrhuje obnovenie trávnika.  

 

Základné údaje o stavbe : 

Samostatný cyklochodník  100 m 

Cyklokoridor na jestvujúcom chodíku 50 m 
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3. Východiskové podklady a požiadavky na riešenie 

Pre vypracovanie projektu na stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady: 

- požiadavky od objednávateľa projektu  

- zameranie 1:250 

-výrez z technickej mapy mesta 

 

Projekt musí byť spracovaný v súlade so : 

- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR 

č. 453/2000 Z.z. a č. 532 /2002 Z.z. 

- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 

- TP Navrhovaie cyklistickej infraštruktúry 

- zákonom č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní 

- pre realizáciu navrhovaného projektu nie sú kladené žiadne požiadavky na dovoz licencií ani 

strojného zariadenia.  

 

4. Rozsah a členenie stavby 

Členenie stavby na stavebné objekty : 

Stavba obsahuje iba jeden stavebný objekt 

SO 01 Cyklochodník    

 

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 

Stavba tvorí samostatný funkčný celok bez väzieb na okolitú výstavbu. 

 

6. Prehľad užívate ľov a prevádzkovate ľov 

SO 01 Cyklochodník   Mesto Trnava 

 

7. Celková doba výstavby, zahájenia 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. 


