
TECHNICKÁ  SPRÁVA (príloha č. 3) 

 

1. Identifikačné údaje 

 

Názov stavby:    OPRAVA POVRCHU VOZOVKY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE  

Miesto stavby:    VEĽKÁ PAKA, časť Čukárska Paka 

Objednávateľ:    Obecný úrad Veľká Paka 

Stupeň dokumentácie:  PROJEKT 

Zodp. Projektant:   Ing. Peter Rusňák 

 

2. Popis funkčného a technického riešenia 

 

Predmetná miestna komunikácia sa nachádza v intraviláne obce. Je to miestna obslužná komuni-

kácia, ktorá pokračuje popri rodinných domoch až k Skládke odpadov. Šírka vozovky komunikácie je 

od 3,4 m po cca 3,7 m. Na začiatku úseku je napojená na cestu III/1377 v intraviláne obce Čukárska 

Paka. Povrch vozovky je porušený, miestami sa nachádzajú trhliny, miestami lokálne poruchy vozov-

ky v celej hrúbke. Povrch vozovky nespĺňa požiadavky bezpečnosti jazdy. 

Lokálne poruchy je potrebné odstrániť v celej hrúbke vrstiev vozovky, následne sa očistí povrch 

ostatnej časti vozovky a položí a zavalcuje sa vyrovnávajúca asfaltová vrstva v hrúbke 30 mm. Potom 

sa položí a zavalcuje obrusná vrstva vozovky v hrúbke 50 mm. Napojenia rodinných domov je potreb-

né napojiť plynule. Plocha opravy povrchu je 860 m2, lokálne opravy majú spolu plochu 55 m2. 

V zeleni popri vozovke sa odstráni rastlinstvo a humus a zriadia sa priekopy. 

Oprava povrchu vozovky sa zrealizuje naraz, komunikácia sa uzavrie ako celok, prípadne na dve 

etapy. 

 

Výškové vedenie 

 

Výškové vedenie opravy povrchuvychádza z  nivelety existujúcej komunikácie a z výškovej kon-

figurácie terénu, s prihliadnutím ny plynulé napojenie vjazdov k rodinným domom. 

 

Konštrukcia vozovky   

 

Konštrukcia opravy povrchu je nasledovná: 

 

asfaltový betón  ACo 8 II 50 mm   

spojovací asfaltový postrek PS, A 0,5 kg/m2      

asfaltový betón vyrovnávajúci  ACL 16 II 30 mm   

spojovací asfaltový postrek PS, A 0,5 kg/m2          

spolu                     80 mm  



Konštrukcia vozovky lokálnych porúch  je nasledovná: 

 

asfaltový betón  ACo 8 II 50 mm   

spojovací asfaltový postrek PS, A 0,5 kg/m2      

asfaltový betón  ACL 16 II 70 mm   

infiltračný postrek PI 0,80 kg/m2  

podkladný betón  180 mm   

štrkodrvina 0/32         Gp 85           150 mm   

spolu                     450 mm    

 

Konštrukčné vrstvy vozovky sú navrhnuté podľa požiadaviek investora a podľa príslušných STN a 

Katalógu pozemných komunikácií. Navrhnuté konštrukčné materiály je nutné okamžite po ich uložení 

intenzívne hutniť tak, aby sa dosiahli ich požadované parametre. Vozovka sa skladá z podkladových 

vrstiev a krytu. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. 

Zhotovujú sa podľa  STN 73 6124 Stavba vozoviek – kamenivo stmelené hydraulickým spojivom, 

STN 73 6125 Stavba vozoviek – stabilizované podklady a podľa  STN 73 6126 Stavba vozoviek – 

nestmelené podklady. 

 

Odvodnenie 

 Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym sklonom do priľahlého terénu.  

 

Zemné práce 

 Zemné práce pozostávajú z očistenia okrajov vozovky od zeminy a strhnutie krajníc a zhotovenie 

priekop. Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach.  

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozov-

ky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 

Deformačný modul na pláni lokálnych porúch Edef2 by nemal klesnúť pod 50 Mpa. 

 Po skončení stavebnej činnosti sa plochy dotknuté stavebnou činnosťou zahumusujú v hrúbke 0,10 m 

a zatrávnia. 

 

 

Dopravné značenie 

Všeobecné zásady pre dopravné značenie : 

Na zvislé dopravné značky bude použitý hliník, značky budú s reflexnou úpravou povrchu. 

Osadia sa v zmysle STN 01 8020 a Vyhlášky č.9/2008 Z.z. Prenosné dopravné značky musia byť po-

čas celej doby kompletné, nesmú byť znečistené a ani inak poškodené. V prípade poškodenia treba 

urýchlene značky obnoviť. Organizácia vykonávajúca práce na vozovke je povinná dočasné dopravné 

značenie osadiť v zmysle schváleného projektu organizácie dopravy, počas trvania prác ich udržiavať 

v riadnom stave a zábrany za zníženej viditeľnosti označiť červeným svetlom. Taktiež je povinná 

v zmysle zákona č 135/61 Z.z. v znení neskorších predpisov, v úplnom znení vyhlásenom pod č. 

55/1984 ZB., počas prác priľahlú komunikáciu udržiavať v riadnom stave a v prípade, že dôjde k jej 

znečisteniu z dôvodu vykonávaných prác, túto očistiť bez meškania.  



Dopravné značenie počas výstavby sa nachádza v samostatnej prílohe.  

 

 

Zvláštne upozornenie 

 Pred zahájením stavebných prác je nutné overiť existenciu podzemných inžinierskych sietí 

a v prípade ich existencie tieto dať vytýčiť ich správcami. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí 

treba pred začatím stavebných prác ručne vykopať overovacie sondy.  

 

Ochrana podzemných vôd počas výstavby 

 Pri realizácii stavebných prác je nutné zabezpečiť dobrý technický stav vozového parku ako aj dis-

ciplínu  aby nedošlo k úniku ropných látok do terénu. 

 

 

 

05 / 2016            Vypracoval : Ing. Rusňák  


