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1. Širšie vzťahy 

Miesto stavby sa nachádza na východnom okraji zastavaného územia mesta Trnava. 

Územím vedie miestna komunikácia Juraja Slottu smerom k mestskému letnému 

kúpalisku Castiglione a k ihriskám lokomotívy Trnava. V mieste medzi bytovými 

domami 2-4 a 39-41 sa nachádza parkovisko pre osobné automobily, chodníky 

a účelová panelová komunikácia pre obsluhu a údržbu lesoparku. Pre stavbu 

parkoviska je voľné nezastavané miesto pri štítovej stene bytového domu Slottu      

39-41 na trávnatej ploche, kde sa nachádza len kontajnerisko komunálneho odpadu, 

ktoré bude treba preložiť.  

Plochy sú rovinatého charakteru a záujmovým územím prechádzajú podzemné 

inžinierske siete (vodovod, NN, horúcovod, plyn, oznamovacie káble). 

2. Technické riešenie 

Nové spevnené plochy komunikácie parkoviska a parkovacích státí  budú riešené od 

nového napojenia na jestvujúcu komunikáciu parkoviska – ako predĺženie miestnej 

komunikácie východným smerom. Komunikácia bude mať šírku 5,5m a po približne 

10m sa bude stáčať doľava, kde budú umiestnené ďalšie kolmé státia. 

Plocha parkoviska je oddelená od jestvujúcich spevnených plôch peším chodníkom 

šírky 2,5m. Tento chodník bude potrebné posunúť do novej trasy medzi parkoviská. 

Chodník ďalej pokračuje priechodom k vstupu do areálu. 

Parkovisko bude vybudované pre celkovo 21 parkovacích miest. Novým pripojením 

príde k úbytku dvoch státí na jestvujúcich plochách. Všetky státia sú s kolmým 

radením a rozmermi 2,40m x 4,50m navrhnuté pre vozidlá sk. O2. Tri státia sú 

navrhnuté a rozmermi prispôsobené pre parkovanie vozidiel osôb s telesným 

postihnutím.  

3. Sadové úpravy 

Stavbou parkoviska príde k zabratiu približne 430m2 zelene bez nutnosti výrubov 

rastlých stromov. 

4. Odvodnenie 

Odvodnenie plôch komunikácie a parkovacích státí bude riešené navrhovanými 

priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi do uličných vpustov. Chodník bude vyspádovaný 

smerom k ceste cez cestný obrubník. Maximálny sklon chodníka smerom k vozovke 

pri napojeniach na jestvujúce chodníky bude 8,0%. 

 



5. Konštrukcie spevnených plôch 

Ako povrchovú úpravu komunikácie odporúčame použiť betónovú dlažbu rovnakých 

rozmerov a vzoru ako je tomu na jestvujúcej časti parkoviska. Povrch parkovacích 

státí bude z betónovej dlažby – zatrávňovacích panelov. 

6. Verejné osvetlenie 

Plocha parkoviska ani chodníka nie je v súčasnej dobe osvetlená samostatným 

verejným osvetlením. VO sa nachádza na opačnej strane miestnej komunikácie 

J.Slottu. Vzhľadom na rozšírenie spevnených plôch a pohyb chodcov v smere 

Družba – Vozovka je vhodné uvažovať s umiestnením stožiarov VO. 

7. Dopravné značenie 

Úpravou a vybudovaním nových spevnených plôch nepríde k zmene organizácie 

dopravy a preto nebude nutné osadiť zvislé značenie. Označiť zvislým značením 

bude potrebné len tri státia pre invalidov. Vodorovným značením sa vyznačia kolmé 

státia značením V10a – parkovacie miesta s kolmým státím. Pri spracovávaní 

projektu odporúčame časť dopravného značenia konzultovať na ORPZ-ODI 

v Trnave. 

8. Majetok 

Vlastníctvo parcely zistené z katastrálneho portálu dňa 29.01.2013. Parcely C: č. 

5671/92 a 5680/20 sú zapísané na LV 5000 a sú vo vlastníctve Mesta Trnava. 

 
 
 
 
V Trnave, 29.01.2013                                                 Ing. Peter Hlbocký 


