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1. Úvod 

Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe požiadaviek investora, 

katastrálnej mapy, polohopisného a výškopisného zamerania územia z marca 2018. 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie nových chodníkov v krajnici hlavnej cesty 

III/1978 v obci Brvnište, v rozsahu pre stavebné povolenie a je v súlade so všetkými platnými 

STN a legislatívou. 

 

 Projektová dokumentácia rieši vybudovanie chodníka v krajnici komunikácie III/1978. 

chodník je možné stavebne rozdeliť na dva samostatné úseky – stavebné objekty SO1 

a SO2. V prípade potreby je možné tieto stavebné objekty realizovať samostatne, bez 

vzájomnej náväznosti. 

 

2. Charakteristika územia stavby – jestvujúci stav – nultý variant 

Pozemky, na ktorých sú navrhované objekty SO1 a SO2 chodníkov sú situované 

v intraviláne obce Brvnište, v stabilizovanom zastavanom území, v krajnici komunikácie. 

Cesta III/1978, v ktorej krajnici je navrhovaná výstavba chodníkov je hlavnou dopravnou 

trasou v obci a širšom okolí. Chodníky sú navrhované v ľavej krajnici komunikácie v smere 

Brvnište – Papradno. V predmetnom území sa v mieste navrhovanej výstavby nachádza 

spevnená zemná priekopa, ktorá cez nespevnenú zelenú krajnicu odvodňuje cestu III. Triedy 

a vjazdy na pozemky súkromných RD.  

V mieste začiatku výstavby chodníka SO1 sa priekopa napája na zatrubnenú časť 

priekopy – dažďovú kanalizáciu, ktorá odvádza dažďové vody z priekopy do vodného 

recipientu – potoka Papradnianka. Na konci chodníka SO1, v mieste križovatky cesty III. 

triedy s miestnou komunikáciou sa do spevnenej priekopy napája priepust tvoriaci dažďovú 

kanalizáciu komunikácie. Priepust končí v mieste začiatku chodníka SO2. V trase chodníka 

SO2 sa nachádza celkovo 12 vstupov na pozemky, ktoré prechádzajú cez priekopu. 

V mieste vstupov je priekopa nahradená rúrovými priepustmi. Vstupy na pozemky sú 

s rôznou konštrukčnou hrúbkou, skladbou a krytom. Vstupy na pozemky sú jestvujúce, 

v pevne daných sklonoch. Jedná sa o stabilizované územie s jestvujúcou výstavbou, ktorú 

nie je možné meniť. Výšky spevnených plôch na súkromných pozemkoch je nutné 

rešpektovať a zabezpečiť vstup automobilov na tieto pozemky. 

Komunikácia III/1978 je bez pevných okrajov – nie je ohraničená obrubníkmi, len 

nespevnenou zelenou krajnicou, resp. konštrukciou vstupov na pozemky. 

Územie je ohraničené susednými parcelami rodinných domov a štátnou asfaltovou 

komunikáciou. 

 

3. Vykonané prieskumy 

K návrhu konštrukcií nebol poskytnutý inžiniersko-geologický prieskum z danej 

lokality.  Pri projekčných prácach sa uvažovalo s vhodnými základovými pomermi. 

 

4. Popis funkčného a technického riešenia 

V súčasnosti sa v riešenom území chodci pohybujú v nespevnenej krajnici 

komunikácie a po jej vozovke. Výstavbou chodníkov vzniknú bezpečné komunikačné plochy 

pre chodcov, ktoré ich oddelia od premávky na vozovke. 

 

Novostavba chodníkov bude rozdelená na dva stavené objekty: 

SO1 – chodník vedený medzi dvoma križovatkami cesty III/1978 s miestnymi komunikáciami. 

Chodník bude vedený v nespevnenej časti zelenej krajnice a v mieste jestvujúcej spevnenej 

zemnej priekopy. 



SO2 – chodník vedený medzi križovatkou cesty III/1978 a miestnou komunikáciou a vjazdom 

na pozemok na parcele 527. V rámci objektu SO2 je navrhovaná rekonštrukcia jestvujúcich 

vjazdov na pozemky tak, aby sa docielila najväčšia možná funkčnosť chodníkov, ako aj 

zachovanie plynulého a bezpečného vstupu automobilov na súkromné pozemky RD. 

 

Chodníky sú navrhované v rôznorodých šírkových pomeroch, podľa možností 

riešeného územia. Šírkové usporiadanie chodníkov je dané krajom asfaltovej vozovky 

a oplotením súkromných parciel v úseku SO2, resp. majetko-právnymi vzťahmi v úseku SO1. 

Vzhľadom na to, že chodníky v obci v danom úseku nie je možné vybudovať na inom 

mieste a nie je možné zúženie komunikácie, pristúpilo sa na návrh a výstavbu chodníkov 

a maximálnej možnej miere tak, aby sa zabezpečilo maximálne možné pohodlie 

a bezpečnosť chodcov, ako aj plynulosť cestnej premávky v obci. 

Od vozovky sú navrhované chodníky oddelené cestnými betónovými obrubníkmi so 

skosením, osadenými 150 mm nad hornú hranu vozovky. Od zelene a oplotení RD na strane 

súkromných pozemkov sú chodníky oddelené parkovými betónovými obrubníkmi. V mieste 

vjazdov na pozemky sú chodníky znížené na úroveň 80 mm nad priľahlé komunikácie. 

Nábehové kliny v mieste zníženia obrubníkov sú riešené pomocou cestných obrubníkov 

uložených v požadovanom sklone, v mieste vjazdov sú osadené prejazdové obrubníky. 

Všetky navrhované spevnené plochy sú riešené s krytom z betónovej zámkovej dlažby. 

Jestvujúca priekopa sa po realizácii búracích prác zasype, priestor za chodníkom sa upraví 

svahovaním a terénnymi úpravami – dosypanie zeminy a výsadba trávy. 

Sklonové pomery chodníkov sa prispôsobujú jestvujúcim podmienkam územia. 

Pozdĺžne sklony budú kopírovať pozdĺžny sklon nivelety komunikácie, v ktorej krajnici sú 

navrhované. Priečny sklon chodníkov je navrhovaný 2,0% smerom ku komunikácii, v mieste 

vjazdov na pozemky sa priečny sklon upraví tak, aby sa zabezpečil prístup automobilov na 

súkromné pozemky. 

Odvodnenie chodníkov je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do 

obrubníkových vpustí a následne do navrhovanej dažďovej kanalizácie, do ktorej je po 

novom  odvodnená aj cesta III. triedy.  

 

4.1 Búracie práce 

Búracie práce budú pozostávať z: 

SO1: 

- zrezania kraja asfaltovej komunikácie, aby sa umožnilo osadenie cestných obrubníkov 

v styku s vozovkou 

- vybúranie spevnenej priekopy – priekopa je spevnená betónovými kockami 500x500x100 

mm kladenými v jednom rade na dne priekopy a v jednom rade na bokoch priekopy 

- vybúranie zelenej krajnice komunikácie medzi krajom vozovky a spevnenou priekopou 

 

SO2: 

- zrezania kraja asfaltovej komunikácie, aby sa umožnilo osadenie cestných obrubníkov 

v styku s vozovkou 

- vybúranie spevnenej priekopy – priekopa je spevnená betónovými kockami 500x500x100 

mm kladenými v jednom rade na dne priekopy a v jednom rade na bokoch priekopy 

- vybúranie zelenej krajnice komunikácie medzi krajom vozovky a spevnenou priekopou 

- vybúranie vjazdov na pozemky 

- vybúranie rúrových priepustov pod vjazdmi na pozemky RD 

 



 Rozsah búracích prác je zrejmí z grafických príloh E2.4 - Búracie práce. Pre potreby 

projektovej dokumentácie nebol zhotovený stavebno-technický prieskum územia 

a jednotlivých konštrukcií. Všetky skladby sú uvádzané odhadom, na základe skúseností 

projektanta a vizuálnej obhliadky. Pred realizáciou samotných búracích prác je nutné overiť 

skutočné skladby jednotlivých jestvujúcich konštrukcií vjazdov a priekop a na základe tohto 

prieskumu upraviť búracie práce spojené s výstavbou. 

 Búracie práce v okolí jestvujúcej komunikácie III/1978 sa budú vykonávať narezaním 

krytu vozovky v mieste jej hranice so spevnenou plochou chodníka (250 mm za krajným 

vodiacim prúžkom) a následným vybúraním jednotlivých konštrukcií tak, aby nedošlo 

k poškodeniu vozovky cesty III. triedy. 

 V blízkosti jestvujúcich konštrukcií (ploty, stĺpy el. vedenia, plynové prípojky a pod. 

postupovať pri búracích prácach s maximálnou opatrnosťou. nové konštrukčné vrstvy 

chodníka v daných miestach zhotoviť v najkratšom možnom čase po vykonaní búracích prác. 

 
4.2 Smerové riešenie trasy 

Všetky navrhované konštrukcie sa nachádzajú na ľavej strane, resp. v ľavej krajnici 

komunikácie III/1978, smer Brvnište - Papradno. Úsek SO1 je dĺžky 54,36 m a svojim 

smerovým vedením kopíruje krajnicu komunikácie III. triedy medzi dvoma križovatkami cesty 

III/1978 s miestnymi komunikáciami. Úsek SO2 je dĺžky 157,76 m a svojim smerovým 

vedením kopíruje krajnicu komunikácie III. triedy medzi dvoma križovatkami cesty III/1978 

s miestnymi komunikáciami. Začiatky aj konce oboch úsekov sa napájajú na asfaltové 

spevnené plochy miestnych komunikácií. 

Smerové vedenie trás objektov SO1 a SO2 je zrejmé z grafických príloh tejto PD – 

situácie a vytyčovacie výkresy. 

 
4.3 Výškové vedenie trasy 

Výškové vedenie navrhovaného chodníka kopíruje výškové vedenie komunikácie III. 

triedy vedúcej obcou. Chodník je navrhovaný s vyvýšením 0,15 m nad priľahlú cestu III. 

triedy v úsekoch SO1 a SO2. V mieste vjazdov na pozemky je vyvýšenie chodníka nad 

komunikáciu 0,08 m. 

V mieste, kde sa chodník križuje jestvujúce vjazdy k RD, resp. k jestvujúcim 

spevneným plochám sa v dostatočnej vzdialenosti od vjazdu prispôsobí sklon chodníka 

sklonu vjazdu. 

Pozdĺžny sklon chodníkov v objektoch SO1 a SO2 kopíruje pozdĺžny sklon cesty III. 

triedy, v ktorej krajnici sa chodníky nachádzajú. Priečny sklon chodníkov je navrhovaný 2,0% 

smerom k cestnej komunikácii. Priečne sklony vstupov na pozemky sú výškovo ustálené 

a nie je možné ich meniť. V mieste vjazdov na pozemky sa priečne sklony chodníkov 

výškovo upravia tak, aby sa zabezpečil plynulý a bezpečný vstup automobilov a peších na 

súkromné pozemky RD. Napojenie chodníka na vjazd na pozemok bude riešené pomocou 

úpravy priečneho a pozdĺžneho sklonu – nábehmi tak, aby ich sklony neprekročil 12,0% 

v pozdĺžnom smere. 

 

4.4 Šírkové usporiadanie 

Chodníky sa v celej dĺžke navrhujú s premenlivou šírkou vzhľadom na jestvujúce 

šírkové pomery v území. Objekt SO1 je navrhovaný v celej svojej dĺžke v šírke 1,5 m. Objekt 

SO2 je navrhovaný prevažne v šírke 2,0 m, v miestach, kde si to vyžiadajú šírkové pomery 

územia bude šírka chodníka vypĺňať priestor medzi oplotením RD a krajnicou komunikácie 

III. triedy. V najužšom mieste bude chodník široký 1,56 m – v danom úseku nie je vzhľadom 

na majetkové pomery možné realizovať chodník vo väčšej šírke.  



Šírka chodníka je vždy stanovená krajom vozovky cesty III/1978 a oplotením 

súkromného pozemku. 

Napojenie pozemkov rodinných domov na cestu III/1978 je jestvujúce, šírkovo 

ustálené a nemení sa. Šírky jednotlivých vjazdov na pozemky, aj aj samotných objektov SO1 

a SO2 chodníka sú zrejmé z grafických príloh situácií. 

 

4.5 Konštrukcia vozovky 

Od vozovky sú navrhované chodníky oddelené cestnými betónovými obrubníkmi šírky 

150 mm so skosením, osadenými 150 mm nad hornú hranu vozovky. Od zelene a oplotení 

na strane súkromných pozemkov sú chodníky oddelené parkovými betónovými obrubníkmi 

šírky 50 mm. V mieste vjazdov na pozemky sú chodníky znížené na úroveň 80 mm nad 

priľahlý kryt komunikácie. Zníženie je riešené pomocou nábehových obrubníkov. Osadenie 

nábehových obrubníkov je možné alternatívne riešiť podľa vzoru uvedeného v grafickej 

prílohe Vzorových priečnych rezov – objekt SO2. Nábehové obrubníky sa v mieste vjazdov 

osadia v sklone tak, aby prekonávali celú výšku 150 mm. Toto riešenie zabezpečí plynulejší 

a pohodlnejší pohyb chodcov po chodníku, ako aj prístup vozidiel na pozemky RD. Možnosť 

použitia alternatívneho osadenia nájazdových obrubníkov bude predmetom jednania 

medzi dotknutými majiteľmi pozemkov a investorom – obcou Brvnište. 

 Úsek SO1 je navrhovaný v celkovej dĺžke 54,36 m, so šírkou 1,5 m. V mieste 

napojenia na miestne komunikácie bude chodník riešený bezbariérovou úpravou – znížením 

obrubníkov na úroveň 20 mm nad krytom vozovky. 

  Úsek SO2 je navrhovaný v celkovej dĺžke 157,76 m, so šírkou 2,0 m, staníčení 0,000 

00 –0,015 97, vzhľadom na majetko-právne pomery a skutkový stav jestvujúcich stavieb, so 

šírkou 1,56 m. V mieste napojenia na miestne komunikácie bude chodník riešený 

bezbariérovou úpravou – znížením obrubníkov na úroveň 20 mm nad krytom vozovky. 

Chodník v priečnom smere pretína celkovo 11 vstupov na pozemky RD. Z toho 10 bude 

stavebnými prácami dotknutých. Dotknuté vjazdy sa vybúrajú a urobia sa nové vjazdy na 

pozemky.  

Všetky navrhované spevnené plochy sú riešené s krytom z betónovej zámkovej 

dlažby. V mieste priechodov pre chodcov a v ďalších potrebných prípadoch sa zrealizuje 

úprava krytu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie (t.j. použije sa dlažba 

slepecká s polguľovitými výstupkami a dlažba slepecká s vodiacimi prúžkami – farba 

červená, hrúbka dlažby 80 mm) 

Farebné riešenie chodníkov sa navrhuje prírodnej šedej farby. Rozmery zámkových dlažieb 

sa spresnia počas realizácie stavby, po dohode stavebníka s obstarávateľom stavby. 

 

Zloženie konštrukčných vrstiev vozovky: 

 

konštrukcia chodníka 

- Betónová dlažba    80 mm 

- Drvené kamenivo fr.4-8 mm    40 mm 

- Drvené kamenivo fr.8-16 mm    200 mm 

- spolu        Ep,n=30 MPa           320 mm 

 

konštrukcia chodníka v mieste vjazdov na pozemky 

- Betónová dlažba       80 mm  

- Drvené kamenivo fr.2-5 mm     40 mm  

- Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 22 G1 120 mm 

     CEM II/B-S; 32,5 R 



- Štrkodrvina 0-63  ŠD 45 GB               150 mm  

- spolu   Ep,n=45 MPa    390 mm 

 

 

 

Bilancia plôch SO1: 

- plocha chodníka celkom                                                      69,25 m² 

 Betónová dlažba                                                                  66,25 m² 

 Betónová dlažba s varovným povrchom                                3,00 m² 

-   dĺžka obrubníkov cestných                              58,42 m 

-   dĺžka obrubníkov parkových                              57,91 m 

-   doasfaltovanie medzi obrubníkom a krytom komunikácie      7,75 m² 

  

Bilancia plôch SO2: 

- plocha chodníka celkom                                                    310,77 m² 

 Betónová dlažba chodník                                                  260,90 m² 

Betónová dlažba vstupy na pozemky                                     47,32 m² 

 Betónová dlažba s varovným povrchom                               2,55 m² 

-   dĺžka obrubníkov cestných                             98,70 m 

-   dĺžka obrubníkov parkových                           166,55 m 

-   dĺžka obrubníkov nájazdových                             57,50 m 

-   doasfaltovanie medzi obrubníkom a krytom komunikácie   22,50 m² 

 

Konštrukcia chodníkov je zrejmá z grafických príloh vzorových priečnych rezov. Pre potreby 

vypracovania tejto PD nebol vyhotovený hydrogeologický prieskum územia. Pri návrhu sa 

predpokladali vyhovujúce zeminy v podloží chodníka. Ak sa počas realizácie preukáže, že 

zeminy v podloží sú nevyhovujúce, je nutné realizovať výmenu podložia zo štrkodrviny 

s min. hrúbkou 300 mm uloženú na vrstvu separačnej geotextílie. Hrúbku výmeny podložia 

a vhodnosť navrhovanej výmeny konzultovať s geológom a projektantom. 

 Podľa STN 73 6126/Z1 Stavba vozoviek, Nestmelené vrstvy, Zmena 1 sa vyžaduje na 

konštrukčnej pláni dosiahnuť únosnosť pláne vyjadrenú hodnotou modulu pretvárnosti Ep,n>30 

MPa v mieste chodníka pre chodcov a Ep,n>45 MPa v mieste vjazdov na pozemky. 

Priestor medzi novými obrubníkmi a jestvujúcim krytom vozovky sa doasfaltuje, styk novej 

a jestvujúcej asfaltovej úpravy sa bude riešiť tupým spojom s asfaltovou zálievkou. 

 Miesta vjazdov na pozemky nie sú v PD jasne definované na základe podklady 

polohopisu a výškopisu. Šírky jednotlivých vjazdov, resp. ich polohu je možné meniť na 

základe požiadaviek jednotlivých majiteľov RD po konzultácii s investorom – obcou Brvnište. 

 Terény medzi navrhovanými chodníkmi a oploteniami RD sa dosypú zeminou 

a vysvahujú sa. Po ukončení stavebných prác sa zatrávnia. Terény medzi chodníkom 

v objekte SO1 a súkromnými parcelami sa dosypú zeminou tak, aby sa zabezpečilo 

dostatočné lôžko pre chodník. Za chodníkom sa zemný násyp vysvahuje a osadí trávou. 

Všetky výkopy budú realizované v sklone max.1:2, násypy v sklonoch 1:2,5. 

 
5. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH VÔD - ODVODNENIE 

 

Odvodnenie chodníkov je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom na 

komunikáciu III/1978 a následne vpustami do novej dažďovej kanalizácie. Priečne sklony sú 

navrhované 2,0%, v mieste vjazdov na pozemky sa sklony prispôsobia tak, aby sa 



zabezpečil bezpečný a plynul vstup automobilu na pozemok RD. Pozdĺžne sklony kopírujú 

sklonové pomery komunikácie III/1978. 

Jestvujúca cestná komunikácia III/1978 v úseku SO1 aj SO2 odvodnená do zelenej 

krajnice a následne do spevnenej priekopy. Táto sa vybúra a nahradí sa novou dažďovou 

kanalizáciou.Odtok povrchových dažďových vôd z komunikácie a nových chodníkov bude 

zabezpečený pomocou navrhovanej dažďovej kanalizácie – viď samostatná časť PD. 

Nakoľko nie je možnosť zásahu do cestného telesa, povrchové dažďové vody budú z cesty 

odvádzané pomocou dažďových vpustov osadených v obrubníku krajnice – PD navrhuje 

napr. skosenú obrubníkovú vpust Radbuza výšky 150 mm. Jestvujúci rúrový priepust pod 

križovatkou medzi chodníkom SO1 a SO2 bude zachovaný, nová dažďová kanalizácia sa 

naň napojí. V mieste križovatky sa na konci chodníka SO1 vybuduje betónové čelo dažďovej 

kanalizácie, ktoré bude slúžiť ako napojenie jestvujúcej spevnenej priekopy do novej 

dažďovej kanalizácie. Betónové čelo bude vystužené konštrukčnou výstužou, realizované 

bude ako monolitické, z betónu C20/25. Základy pod čelom budú monolitické, betónové, 

z betónu C20/25, uložené min. v hĺbke 650 mm pod úrovňou odvodňovacej priekopy. Vtok do 

dažďovej kanalizácie sa v mieste betónového čela opatrí zvislým mrežovaním, aby sa 

zabránilo vstupu väčších živočíchov a nečistôt (konáre, plastové fľaše a pod.) do dažďovej 

kanalizácie. Mreža oceľová, zvislé tyčovanie s rozostupom mreží max.120 mm od seba. 

Podrobne viď samostatný diel tejto projektovej dokumentácie. V staníčení 0,000 00 

chodníka SO1 sa nová dažďová kanalizácia napojí do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. 

Zemná pláň chodníkov je odvodnená jej priečnym sklonom min. 3 %. 

 
6. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY 

 

6.1 Odhumusovanie 

Pred zahájením výstavby sa odstráni trávnatý porast a vegetácia v miestach 

dotknutých výstavbou.Odhumusovanie sa uskutoční v hrúbke 300 mm, zahumusovanie 

svahov po ukončení výstavby v hrúbke 150 mm. 

 

6.2 Zemné práce 

Trasa chodníkovje vedená v násype, nakoľko je navrhovaná v mieste jestvujúcej 

zemnej spevnenej priekopy. Všetky výkopy sú navrhované s min. sklonom 1:2, násypy s min. 

sklonom 1:2,5.  

Výkop v trase objektu sa použije do násypu objektu – premieša sa s vhodným 

materiálom do násypov. Prebytočná zemina bude uložená na mieste určenom investorom 

a použitá na terénne úpravy v okolí navrhovaných RD. Požadovaná únosnosť konštrukčnej 

pláne je Ep,n=30 MPa v mieste pohybu peších a Ep,n=45 MPa v mieste vjazdov na pozemky 

RD. Pokiaľ nebude možné dosiahnuť takúto úroveň únosnosti bude treba realizovať výmenu 

podložia min.0,3 m pod neúnosnú pláň. Výmena podložia bude realizovaná položením 

geotextílie na zhutnené podložie a nasypaním a zhutnením štrkových vrstiev. Hrúbku výmeny 

podložia a vhodnosť navrhovanej výmeny konzultovať s geológom a projektantom. 

 

7. Vytýčenie 

 Jedná sa o novostavbu a prestavbu jestvujúcich spevnených plôch, ktorých vytýčenie 

v priestore je jasne dané. Presnú rozlohu a polohu riešených plôch SO1 a SO2 je možné 

vytýčiť na základe vytyčovacích budov určených vo vytyčovacom výkrese. 

 Výškové osadenie je riešené s ohľadom na okolité jestvujúce plochy a objekty, 

ktorých je riešené územie súčasťou a výškovo sa na ne priamo napája. Výškové osadenie 

spevnených plôch je jasné z priečnych rezov. 



Vytýčenie plôch a ich výškové osadenie bolo spracované na základe poskytnutých 

polohopisných podkladov. 

 

8. RÔZNE 

 

Upozornenie pre dodávateľa a investora! 

Pred začatím zemných prác je nutné vytýčiť presný priebeh všetkých inžinierskych 

sietí a vodných zdrojov za účasti jednotlivých správcov sietí, aby nedošlo k poškodeniu 

a kontaminovaniu! Za zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ 

stavby – generálny dodávateľ. V prípade ak sa v dotknutom území nachádzajú inžinierske 

siete, prípojky alebo iné objekty ktoré neboli zamerané a projektant nebol oboznámený a ich 

existenciou a výstavbou budú dotknuté a bude potrebná napr. ich prekládka alebo úprava, 

zhotoviteľ nesie zodpovednosť toto previesť podľa potreby alebo požiadaviek správcov sietí, 

príslušných orgánov a organizácii a pod. Pri kladení, križovaní, prekládke a podzemných 

inžinierskych sietí musia byť dodržané všetky príslušné normy. Počas projekčných prác sa 

predpokladalo s dostatočnou hĺbkou uloženia jednotlivých inžinierskych sietí. 

 Vzhľadom na to, že nebol prevedený geologický prieskum je nutné prizvať 

k výkopovým prácam geológa, aby určil vhodnosť podložia! 

 Všetky betónové výrobky zabudované na stavbe a priamo vystavené rozmrazovacím 

prostriedkom a mrazu, napr. obrubníky, odvodňovacie žľaby a pod., musia byť vyrobené 

z vhodného betónu so stupňom prostredia XF4. 

 Pre vytýčenie stavby je potrebné pred jej realizáciou vybudovať vytyčovaciu sieť, z 

ktorej sa v teréne vytýči priestorová poloha objektu podľa výpočtu trasy. Súradnice 

vytyčovaných bodov sú uvedené v prílohe Vytyčovací výkres. Vytyčovací výkres je 

spracovaný na základe poskytnutých podkladov – polohopisné a výškopisné zameranie. 

 Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky platné normy, 

nariadenia a predpisy v stavebníctve. Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať 

technicko-kvalitatívne podmienky SSC Bratislava uvedené na stránke www.ssc.sk. 

 Realizácia stavebného objektu musí byť v súlade s vyjadreniami stavbou dotknutých 

orgánov a organizácií, ktoré sú uvedené v dokladovej časti projektovej dokumentácie. 

Pred zahájením stavebnej činnosti v lokalite je vybraný dodávateľ stavby povinný 

oboznámiť sa s výsledkami inžinierskeho a hydrogeologického prieskumu základovej pôdy 

staveniska, resp. je nutné k výkopovým prácam prizvať geológa, aby posúdil vhodnosť zemín 

pre daný druh stavby. 

Pri napojeniach existujúcich komunikácií a spevnených plôch preveriť výšky a v 

prípade rozporu s PD je potrebné tieto rozdiely odstrániť počas realizácie stavby tak, aby sa 

zabezpečilo plynulé napojenie nových a jestvujúcich plôch, ako aj odtok povrchových 

dažďových vôd. 

 

Zvláštne opatrenia 

Realizačný projekt organizácie výstavby si vytvorí dodávateľ stavby podľa 

svojho technologického vybavenia. 

 

9. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie dvojice nových chodníkov v obci Brvnište, 

na ľavej strane komunikácie III/1978, ktorá tvorí hlavnú komunikačnú os v obci. Navrhované 

stavebné práce sa budú vykonávať v pruhu v smere Papradno – Brvnište, v priestore 

krajnice. 

http://www.ssc.sk/


 

Prenosné dopravné značenie a organizácia výstavby 

Všetky práce na výstavbe chodníkov budú vykonávané v krajnici komunikácie. Návrh 

prenosného dopravného značenia je zrejmý z grafických príloh. Objekt SO1 bude počas 

výstavby rozdelený na dva stavebné úseky. Výstava sa začne v smere z obce Brvnište do 

Papradna, v prvom stavebnom úseku sa na komunikácii III/1978 prenosným dopravným 

značením zúži jazdný pruh na šírku 2,75 m a doprava bude vedená pomocou prenosného 

dopravného značenia. V druhom stavebnom úseku, ktorý sa nachádza v neprehľadnej 

zákrute sa uzavrie jazdný pruh v smere Papradno – Brvnište na šírku menšiu ako 2,75 m 

a doprava bude vedená len v jednom pruhu. Doprava bude vedená pomocou prenosného 

dopravného značenia a usmerňovaná mobilnou svetelnou signalizáciou. 

Objekt SO2 bude počas stavebných prác rozdelený na niekoľko stavebných úsekov. 

Prvý stavebný úsek sa bude nachádzať v staníčení 0,000 00, na začiatku výstavby chodníka. 

Druhý stavebný úsek bude riešený na konci výstavby, na konci chodníka. Medziľahlé úseky 

budú riešené v dĺžkach podľa potreby, max. však 30 m, aby sa zabezpečila plynulosť 

a bezpečnosť premávky v obci a širšom okolí. Grafická príloha prenosného dopravného 

značenia obsahuje samostatný výkres PDZ pre začiatočný a koncový stavebný úsek a jeden 

vzorový výkres prenosného dopravného značenia pre medziľahlé úseky, podľa ktorého bude 

osadené PDZ počas výstavby. Pracovný úsek č.3 bude dlhý max.30 m. Vždy po ukončení 

stavebného úseku sa PDZ plynule presunie na ďalší úsek výstavby, ktorý sa vyznačí 

identicky ako úsek č.3. 

Počas prác, ktoré si vyžiadajú uzavretie jazdného pruhu na šírku menšiu ako 2,75 m 

bude doprava  krátkodobo obmedzená do jedného jazdného pruhu krátkodobým prenosným 

dopravným značením a usmerňovaná v oboch smeroch zaškolenými poverenými 

pracovníkmi 

Prenosné dopravné značenie môže byť upravené dodávateľom stavby na základe 

etapizácie výstavby po dohode s investorom a odsúhlasení príslušným dopravným 

inšpektorátom 

 

Základné zásady počas prác: 

- Výkopový ani iný  materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty.  

- Za zníženej viditeľnosti bude  výkop ohradený červeno-bielou páskou.  

- Realizátor stavby je povinný udržiavať vozovku štátnej cesty  v čistom stave.  

 

Trvalé dopravné značenie 

Pre potreby vybudovania chodníkov nie je potrebné realizovať nové trvalé dopravné 

značenie. Vodorovné dopravné značenie na ceste III/1978 nebude výstavbou dotknuté. 

V prípade jeho poškodenia, resp. znehodnotenia bude trvalé vodorovné značenie cesty 

III/1978 obnovené v potrebnom rozsahu. 

 

Dopravné značky a zariadenia a umiestnenie 

 Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko na ceste musia byť upravené tak, 

aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich 

deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu, padnutiu a pod. Umiestňujú sa 

na pravom okraji vozovky, spevnenej krajnice, resp. okraji cesty v smere jazdy. Značky, ani 

ich nosné konštrukcie nesmú zasahovať do dopravného priestoru cesty .Dopravné značky 

a dopravné zariadenia, ktoré slúžia na vyznačenie čiastočnej alebo úplnej uzávierky cesty, 

sa môžu v úseku pred uzatvoreným jazdným pruhom umiestniť postupne do vozovky. 



 Zvislé dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky tak, aby 

max. účinok odrazu svetelných lúčov svetlometov vozidiel pôsobil na vodičov v obci zo 

vzdialenosti približne 50 m a mimo obce zo vzdialenosti približne 100 m. 

 Zábrany pre označenie uzávierok alebo prekážok na ceste sa osadzujú na začiatku 

uzavretého úseku /pri uzávierke celej ulice/, alebo pred prekážkou a to buď na celú šírku 

vozovky alebo len na jej polovicu. Priestor výkopu sa ohraničí červeno-bielou výstražnou 

páskou. Výstražné svetlá sa umiestňujú na zábranách s cieľom upozorniť vodičov, najmä pri 

zníženej viditeľnosti, dbať na zvýšenú opatrnosť. 

Na zabezpečenie pracoviska sa musia použiť zvislé dopravné značky /rovnakej/ veľkosti. 

Rozmery dopravných značiek použitých k riadeniu premávky na pozemných komunikáciách 

určuje norma STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Pre konkrétnu 

stavbu sa použijú značky základného rozmeru s celoreflexnou úpravou osadené na gumenej 

podložke a stĺpikoch označených červeno-bielou farbou upravené prílohou vyhlášky č. 

225/2004 Z.z. Všetky dopravné značky a ich osadenie musí spĺňať požiadavky platných 

noriem, nariadení a legislatívy. 

 

Výstražné oblečenie 

 Osoby, ktoré sa trvalo, alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo 

chodníkov a pracoviska /neoddelené od cestnej premávky účinným ochranným zariadením/ 

chráneného iba pozdĺžnou uzáverou tvorenou dopravnými kužeľmi, sú povinné v záujme 

svojej ochrany nosiť výstražné oblečenie, nakoľko podstupujú veľké riziko. 

 Z hľadiska ochrany pracovníkov je povinnosť dodržiavať všetky bezpečnostné 

predpisy. Pracovníci pohybujúci sa po ceste musia byť vybavený výstražným odevom podľa 

príslušných predpisov a platnej legislatívy. 

 

Vedenie a organizácia dopravy 

  Medzi priestorom pracoviska /hranou výkopu, stavebným pracovným mechanizmom 

a priestorom vedenia dopravy, je pokiaľ je to možné, potrebné zachovať nasledujúce 

minimálne odstupy: 

• 0,60 m v obci 

 

U P O Z O R N E N I E : 

 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia súvisiace s pracoviskom môžu byť osadené len 

bezprostredne pre začatím prác a po ukončení prác neodkladne zrušené. 

- Ak je to možné, mali by byť práce vykonávané v čase malej intenzity dopravy, teda okrem 

dopravnej špičky a motoristickej premávky. 

- Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska /montáž dopravných značiek 

a dopravných zariadení/ musí postupovať v smere jazdy. Ich zrušenie /demontáž 

dopravných značiek a dopravných zariadení/ musí postupovať proti smeru jazdy. 

- S prácami na pracovisku možno začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopravné 

značky a dopravné zariadenia. 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť 

v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené, musia byť udržiavané v čistote. 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť 

správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť. 

- Ak znamená pracovisko pre účastníkov cestnej premávky zvláštne nebezpečenstvo, potom 

musia byť použité ochranné zariadenia /zábradlie, plot a pod./ 



- Pracovisko a jeho zabezpečenie je možné začať zariaďovať až po doručení povolenia 

príslušného cestného správneho orgánu. Termíny a podmienky dané príslušným povolením 

je nutné dodržiavať. 

- V oblastiach pracovísk nesmú byť umiestnené žiadne reklamy, okrem označenia 

dodávateľa stavebných prác, resp. dodávateľa dopravných značiek a dopravných zariadení 

na zabezpečenie pracovísk. 

 

 

V Považskej Bystrici máj 2018 


