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Manuál užívania stavby  
 

Stavba : PREPOJOVACÍ CYKLOCHODNÍK BRATISLAVSKÁ –LIN ČIANSKA, PD 

Objekt  SO 01 Cyklochodník 

Skutočný stav objektu je zaznamenaný v dokumentácii skutočného vyhotovenia, ktoré odovzdá zhotoviteľ 

stavy v rámci preberacieho konania. 

 

Pravidlá užívania 

Aby neprišlo k poškodeniu , je potrebné dodržiavať nasledovné zásady: 

1. Vylúčiť z cyklochodníka automobilovú dopravu ťažkú dopravu a mechanizmy 

2. Pri manipulácii s chemickými a ropnými prostriedkami môže dôjsť k narušeniu 

3. Zvýšiť opatrnosť pri manipulácii s ťažkými a ostrými predmetmi 

4. Znečistený povrch sa môže čistiť mechanizmami na to určenými 

5. Na chemické ošetrovanie je dovolené použiť iba materiály na údržbu asfaltového krytu a betónovej 

dlažby v množstvách, ktoré si údržba vyžaduje.  

 

Pravidlá technických prehliadok 

Prehliadky spevnených plôch sa robia 1x ročne, vždy na jar. Kontroluje sa celistvosť povrchu. 

O prehliadke sa vedie evidencia s uvedením dátumu prehliadky, zistených závadách a spôsobe 

odstránenia.  

 

Pravidlá údržby a opráv 

1. Pri poruchách na spevnených plochách je potrebné obrátiť sa na špecializovanú firmu 

2. Spevnené plochy je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať nánosy po dažďoch 

3. Dopravné značenie  - zvislé značky je potrebné udržiavať v čistote a je potrebné minimálne po 

zime ich umyť. 

4. Vypadané škárovanie je potrebné pred zimným obdobím doplniť, aby sa voda nedostávala do 

škár a nemrzla v nich. 

Údržbou sa hodnota majetku nezvyšuje, nevyžaduje sa súhlas stavebného úradu a zabezpečuje sa 

bežnou údržbou alebo súvislou údržbou.  

 

Zimná údržba 

Zimnou údržbou zabezpečujú správcovia chodníkov a komunikácií funkčnosť v zimnom období v rozsahu 

a spôsobom určeným technicko – organizačnými opatreniami, štandardmi a technologickými postupmi 

odsúhlasenými nadradeným orgánom alebo štábom zimnej údržby, ktorý zriaďuje tento orgán. 

 


