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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 

1. Širšie vzťahy 

Stavba parkoviska sa nachádza Vo východnej časti zastavaného územia mesta 

Trnava, v obytnej zóne “Družba“. Na konci Ulice V jame sa nachádza vpravo 

parkovisko so štyrmi radami kolmých státí. Odbočením v ľavo ulica vedie ďalej 

slepou cestou popod obytnými domami na Clementisovej ulici. Pred týmto 

odbočením vľavo sa nachádza cesta, ktorá vedie do areálu ZŠ V jame. V súčasnosti 

sa bránou nachádza rozptylová plocha, ktorá slúži pre peších ako aj pre 

odstavovanie automobilov.  

Územie je ohraničené zo severnej strany budovou školy, z južnej strany technickými 

objektmi energetických vedení a na západnej strane miestnou komunikáciou. 

Plochy prevažne tvorí zeleň zatrávnenými plochami (kríkmi). K vstupu do školy vedie 

cesta š. 3,5m a priamo pred vstupom je rozptylová plocha o rozmeroch 36m x 15m.  

Plochy sú rovinatého charakteru a záujmovým územím prechádzajú podzemné 

inžinierske siete (vodovod, NN, horúcovod). 

2. Technické riešenie 

Spevnené plochy budú riešené od jestvujúceho pripojenia na miestnu komunikáciu. 

Účelová komunikácia bude rozšírená na 5,5m a budú navrhnuté vyhovujúce smerové 

oblúky na pripojení. Hneď za pripojením sú jednostranne vytvorené kolmé státia 

(3+3). Odbočením vľavo budú dve za sebou nasledujúce rady komunikácie 

parkoviska, na ktoré sa pripájajú obojstranne kolmé státia (18+21). 

V strednej rade budú vytvorené ostrovčeky pre zeleň (stromy). 

Komunikácia má v návrhu šírku 5,5m a státia sú o rozmeroch 2,5m x 5,0m resp. na 

okraji 2,5m x 4,5m.  

Parkovisko je navrhnuté pre 45 osobných automobilov skupiny O2. Plocha bude od 

areálu školy oddelená oplotením a časť z jestvujúceho oplotenia sa odstráni. 

Pri projektovaní parkoviska je nutné brať do úvahy návrh, ktorý počíta s vytvorením 

samostatného parkoviska a 12 kolmých státí (vo výkrese čiarkovane). 

3. Sadové úpravy 

Stavbou parkoviska príde k zabratiu približne 250m2 zelene a k nutnosti výrubom 

kríkov. 

4. Odvodnenie 

Odvodnenie plôch komunikácie bude riešené jestvujúcimi 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 odporúčame použiť asfaltový betón. V čo najväčšej miere tiež 

zachovať jestvujúce konštrukcie vozoviek a spevnených plôch s využitím 

podkladných vrstiev. 

6. Verejné osvetlenie 

Vzhľadom na to, že parkovisko bude verejne využívané klientmi dopravnej polície, 

polikliniky, rezidentmi a návštevníkmi bytových domov je potrebné uvažovať 

s osadením stožiarov verejného osvetlenia. 

7. Dopravné značenie 

Úpravou a vybudovaním nových spevnených plôch príde k zmene organizácie 

dopravy a preto bude nutnú osadiť zvislé značenie. Označiť bude potrebné 

križovanie, parkoviská a jednotlivé parkovacie státia. 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 20.12.2013. Parcely C: č. 

5680/1 a 5680/13 sú zapísané na LV 5000 a sú vo vlastníctve Mesta Trnava. 

 
 
 
 
V Trnave, 15.01.2013                                                 Ing. Peter Hlbocký 


