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Identifikačné údaje

Názov Stavby :
Lokalita stavby:

Obstarávateľ stavby:
Spracovateľ PD.:
Stupeň:

Svätý Jur, Ulica Pri štadióne
Okres :
Pezinok
Obec:
Svätý Jur, k.ú.Svätý Jur
Mesto Svätý Jur
KRIPOS s.r.o., Kysucká 7., 81104 Bratislava, Ing. Marcela Križánková
Dokumentácia pre ohlásenie stavby

D 2. Základné údaje o objekte stavby
Popis územia
Miestom stavby je jestvujúca ulica Pri štadióne, v priamom úseku komunikácie od stykového
križovania so Šúrskou ulicou, po stykové križovanie so Štúrovou ulicou.
Ulica má nový živičný kryt s nerovnosťami v obrusnej vrstve, charakterizovanými lokálnymi
obojsmernými preliačinami v strede vozovky a prevýšeniami pozdľž krajov vozovky.
Šírka vozovky je 4,25m
Priemerný pozdľžny sklon, vyplývajúci s betonovej podkladnej vrstvy a vstupnými
križovatkovými výškami je 0,16%. Priečny jednostranný sklon je nepravidelný, s už uvádzanými
lokálnymi prevýšeniami na odtokovom pravom kraji vozovky.
V napojení na Štúrovu ulicu je krátky úsek s cementobetónovým krytom.
Vozovka je upnutá do obojstranných obrubníkov, z čiastočne rôznych pôvodných materiálov, a
čiastočne z novoosadených cestných obrubníkov.
Po obidvoch stranách komunikácie sú domové vjazdy, s novou konštrukciou so živičným
krytom, upnutou do záhonových obrubníkov.
Po pravej strane komunikácie sú dve parkoviská, vzájomne oddelené domovým vjazdom. Od
vozovky sú oddelené zapusteným cestným obrubníkom. Majú novú polotuhú konštrukciu vozovky.
Voči vozovke majú premenlivý protisklon, priemerne 1 %.
Kripos s.r.o. projektovanie dopravných stavieb
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Po obidvoch stranách vozovky, mimo domových vjazdov a parkoviska je zeleň. Krátke úseky
zelene sú od vozovky oddelené krovovými porastami, ktorých koreňový systém dvíha ohkrajové
časti zeminy pozdľž obrúb vozovky.
Ulica nemá vybudovanú dažďovú kanalizáciu. Zrážkové vody sú odvádzané priečnym
jednostranným sklonom do priľahlého terénu. Pred križovatkovým napojením na Štúrovú ulicu je
pravostranná dvojitá uličná vpusť, do ktorej sa dostáva len časť zrážkových vôd z dôvodu malého
pozdľžneho sklonu jestvujúcej komunikácie.
Staveniskom bude na základe výberu Mesta Svätý Jur ulica Pri štadióne. .
Správcom ulice bude Mesto Svätý Jur.
V trase budúcej stavby sú uložené siete NTL plynu, splaškovej kanalizáce , vodovodu a
niektorých PTZ. Všetky inžinierske siete a PK je nutné pred zahájením stavby vytýčiť.

D.3. Údaje o použitých mapových podkladoch
Pre spracovanie projektovej dokumentácie sú použité mapové podklady
• katastrálna mapa riešeného územia a širších súvislosti
• podrobné geodetické zameranie riešeného územia bolo spracované geodetickou
spoločnosťou ZZ-TOPO Zameranie územia bolo realizované v máji a júni 2015
• Podrobné porealizačné zameranie so zachytením nerovností obrusnej vrstvy krytu
v januári 2016 a domeranie v marci 2016, spracované geodetickou spoločnosťou ZZ-TOPO
• Celkove je pre údaje polohopisného a výškopisného zamerania použitý súradnicový
systém S-JTSK, výškový systém Balt p.v.
• pripomienky a požiadavky správcu chodníka Mesto Svátý Jur
• Koordinačné reklamačné konanie s dodávateľom realizácie stavby
• obhliadka miesta stavby
• fotodokumentácia
D.4. Opis technického riešenia
Predmetom dokumentácie je
1. Návrh dažďovej kanalizácie a odvodnenie komunikácie.
Pre jestvujúcu komunikáciu v rovinatom teréne, s minimálnym pozdľžnym sklonom 0,15%,
sa navrhuje použiť pomocný odvodňovací systém mimo vozovkovej časti.
Navrhuje sa: po odstránení jestvujúcich obrubníkov, kríkovitého porastu a troch stromov
s pňam.i sa po pravej strane vozovky osadia obetonované betonové žľaby, so strechovite
spádovaným dnom. Pod konštrukciou žľabov sa uloží potrubie dažďovej kanalizácie, do ktorého sa
zaústia spádované úseky žľabov. Potrubie dažďovej kanalizácie sa zaústi do jestvujúcej uličnej
vpuste na konci ulice.
2. Oprava obrusnej vrstvy krytu vozovky-reklamácia
Po odstránení pravostranných obrubníkov sa odfrézuje v polovičnom profile vozovky
nerovná časť obrusnej vrstvy do úrovne -50mm pod niveletu. Vzniknutá plocha sa zreprofiluje,
opatrí infiltračným postrekom a podkladnou asfaltobetónovou vrstvou rovnakej receptúry , ako bola
pôvodná, t.j. druhý poloprofil. Celý profil vozovky sa zjednotí celistvou druhou obrusnou vrstvou
asfaltobetónu do jednotného priečneho sklonu -1,0%.
3. Ľavostranné domové vjazdy sa podľa potreby výškovo upravia predľžením
zjednocovacej vrstvy po príslušný stupeň vonkajšieho schodiska.
D.5. Zemné práce
Vymedzenú plochu ulice Pri štadióne, si vlastníci motorových vozidiel uvoľnia, odstránia
mobilné časti domových vjazdov, a vyčistia od cudzích materiálov.
Pravý kraj vozovky komunikácie sa zareže po celej dľžke.
Kripos s.r.o. projektovanie dopravných stavieb
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Parkovisko a pravostranné vjazdy sa zarežú vo vzdialenosti 60cm, od zarezanej línie
vozovky komunikácie – rovnobežne s ňou. Steny zarezania konštrukciami vozovky musia byť
kolmé..
Vybúrajú sa pravostranné obrubníky pozdľž vozovky komunikácie, včítane medzi vjazdami
a medzi parkoviskom.
Odstráni sa pravostranný pás krovín a vyznačené stromy, ktoré sú v trase odvodnenia.
Malé sadenice si obyvatelia preložia svojpomocne. Pne stromov a väčších krovín sa rozbiljú
frézovaním. Jamy po pňoch sa vyplnia vybúranou zeminou.
Nerovný kryt pravého polprofilu vozovky ulice, sa odfrézuje do priemernej hrúbky 5cm.
Rovnako pás v šírke 0,4 m pravostranných vjazdov a parkoviska v šírke 0,5 m.
Podkladné vrstvy vozovky parkoviska a domových vjazdov sa odstránia do celkovej hrúbky
výkopu 0,4m.
Na ploche zeleného terénu sa oddrnuje pás 0,70m.
Po celej dľžke predmetného úseku vozovky sa prehľbi rýha v šírke 0,40m ďaľšej hľbky
0,70m. Sumárna hľbka výkopu je cca 1,10m
Výkop pri uličnej vpusti sa rozšíri k vpusti.
Zeminy výkopov sú charakterizované ako 3. trieda ťažiteľnosti. Využijú sa na zásypy,
a prebytok sa odvezie do 1 km podľa direktív Mesta.
Zemnú pláň je potrebné zhutniť na 45MPa (v zmysle STN 73 6133).
Na obsyp potrubia použiť piesok, alt. pôvodnú zeminu. Na ochrannú vrstvu použiť ŠD 0-32
zhutnenú na Mvd 70MPa (meraný ľahkou zaťažovacou doskou – STN 73 6192) Hutniť po 0,20m.
Výkopy v tesnej blízkosti káblových vedení a potrubných vedení je nutné realizovať ručne.
Pred začatím stavebných prác, je nutné vytýčiť všetky siete ich správcami.

D.6. Komunikácie
Celková dľžka úpravy ulice je 75,00m. Os trasy úpravy ulice je v celoúseku od ZÚ km
0,00000 na pravom kraji vozovky v smerovom lome, po KU km 0,07500 v priamej. Smerové
pomery ulice sa nemenia.
Predmetom opravy živičnej vozovky je oprava obrusnej vrstvy krytu.
Po odstránení pravostranných obrubníkov a odfrézovaní polovičného profilu vozovky (jej
nerovnej obrusnej vrstvy do úrovne -80mm pod niveletu, sa povrch zreprofiluje, zametie, očistí, a
opatrí infiltračným postrekom. Odfrézovaná časť sa vyplní 50mm podkladnou asfaltobetónovou
vrstvou rovnakej receptúry, ako bola pôvodná, ( t.j. ako zostávajúci druhý poloprofil). Celý profil
vozovky sa zjednotí celistvou druhou obrusnou vrstvou asfaltobetónu, priemernej hrúbky 30mm, na
spojovací postrek, do jednotného priečneho sklonu -1,0%.
Pri oprave vozovky je dôležité dodržať rovinnosť vrstiev, jednotnosť sklonu, najmä
finálnej vrstvy, z dôvodu malých sklonových možností komunikácie.
Kryt vozovky sa na začiatku aj koncI Úpravy sa plynule napojí na kryty stykových vozoviek.
V mieste napojenia sa styky krytov utesnia asfaltovou zálievkou.
Styk krytu vozovky a líniového odvodňovača sa opatrí asfaltovou zálievkou, alebo trvale
pružnou prefabrikovanou natavovacou asfaltovou páskou.
Druhá obrusná vrstva AB sa u prvého ľavostranného vjazdu predľži až ku stupňu terénneho
schodiska, aby sa dodržal predpísaný sklon (pozdľžny min0,5%, priečny do terénu min1,0%.
Jestvujúce armatúry sa podľa potreby výškovo upravia.
Šírkové usporiadanie navrhovanej úpravy zostáva nezmenené. Pôvodné cestné obrubníky
zostávajú. Odstraňujú sa len v miestach domových vjazdov a parkovísk.
V prípade „utopených“ obrubníkov ľavej strany vozovky,sa tieto ponechajú.
Konštrukcia vozovky typ A
Frézovanie (STN 73 6131-1)
Reprofilizácia,zametanie (vyfúkanie)vozovky
Infiltračný postrek (na pôvodný CB podklad) 0,7kgm-2 (STN 73 6129)
Kripos s.r.o. projektovanie dopravných stavieb
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Výplňový, vyrovnávací v sklone
Asfaltobetón AC 11 0 (STN 73 6125) priemer 50mm
Spojovací postrek 0,7kgm-2 (STN 73 6129)
Zjednocovací
Asfaltobetón AC 11 0 (STN 73 6125) priemer 30mm
Pozn. :
Z dôvodu zabezpečenia spolupôsobenia materiálov použiť Asfaltobetóny
rovnakej receptúry, ako pri pôvodnej pokládke.
D7. Odvodnenie vozovky
Vozovka danej komunikácie má minimálny pozdľžny sklon 0,15%. Jej priečny sklon sa
navrhuje min 1,0% smerom k pozdľžne uloženému betónovému žľabu. Žľab sa umiestni na styku
zeleného pásu a vozovky, pôjde priebežne cez domové vjazdy a parkovisko, v mieste pôvodných
cestných obrubníkov.
Pozdľžny sklon nivelety žľabu bude 0,16%. Mreža žľabu sa osadí 10,0mm pod niveletu
vozovky.
Navrhuje sa použiť odvodňovací štandardný betónový žľab Hydro BG typ BGU SV150 so
zabudovaným sklonom 0,50%. Prvky žľabu sa navrhujú vyskladať v strechovitom protisklone.
Z najnižšieho miesta sklonu dna sa spodným odtokom DN 150 odvedú zrážkové vody do
novobudovanej dažďovej kanalizácie, uloženej v jednej rýhe pod žľabom.
Žľab sa osadí na zhutnený podklad rýhy dažďovej kanalizácie do betónového lôžka. Dno
lôžka je vystužené Kari sieťou 100*100*8mm v dvoch vrstvách. Celkove obetónovanie má vonkajší
rozmer 0,40*0,60*75,00m. Opierky obetónovania v šírke 0,20m nahrádzajú v styku s vozovkou
obrubníky. V styku s terénom tvoria uzatváraciu bariéru konštrukcie. Priľahlé terénne úpravy budú
0,05m pod úroveň obetónovania žľabu.
Žľab je uzavretý liatinovou mrežou D 400, pre možnosť prejazdu osobnými vozidlami
obyvateľov. Styk žľabu a asfaltobetónového krytu vozovky komunikácie, parkoviska a vjazdov sa
zaleje trvalo pružnou asfaltovou zálievkou.
Prípadné prebytočné zrážkové vody z prívalových dažďov sa vyriešia vsakom do priľahlých
zelených plôch.
Podpovrchové odvodnenie ulice Pri Štadione je do jestvujúceho trativodného systému ulice,
zaústenému do jestvujúcej dvojice uličných vpustov.

D 8. Dažďová kanalizácia
Komunikácia dosiaľ nemá vybudovanú dažďovú kabnalizáciu. Jestvujúci dvojitý uličný vpust
je v križovaní ulíc Pri štadióne a Štúrova ulica. Je jediným recipientom v danej lokalite,
ZÚ potrubia bude v úrovni jestvujúcej uličnej vpuste v ZÚ DK km 0,00000. Potrubie končí
v KÚ DK km 0,06764 pod prvým spodným vyústením z odvodňovacieho žľabu.
Potrubie pre odvádzanie dažďových vôd PVC DN 200 sa navrhuje uložiť do spoločnej rýhy
s odvodňovacím žľabom. Zaústenie potrubia bude do uvedenej Uličnej vpuste v km 0,07334.
Sklon potrubia sa navrhuje 0,20%. Kota zaústenia do UV je 139,09m. Kóta v ZU potrubia
139,23m
Na uloženie potrubia sa z úsporných dôvodov búrania nového parkoviska a pravostranných
vjazdov navrhuje použiť úzku rýhu so šírkou 0,40m, hlbokú do 1,10m. Podložie zhutnené na Edef2
45MPa. Podsyp potrubia – lôžko z piesku 0,10m, obsyp z piesku, resp. vyťaženej zeminy, zásyp
zhutnený na MVD 70MPa.
Hutnenie po max 0,20m vrstvách.

D 9. Protipožiarne opatrenia
Neriešia sa. Existujúci uličný priestor medzi domami sa nemení a z protipožiarneho
hľadiska objektov vyhovuje.
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10. Ochrana životného prostredia Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie
Počas výstavby je potrebné dbať na maximálne možné zníženie produkcie prachu, a hluku. Je
potrebné dôsledne dbať na ochranu jestvujúcej zelene. Obyvateľom a dopravnej obsluhe umožniť
prístup do objektov počas výstavby.
Stavebný materiál sa musí skladovať na vlastnom pozemku mesta Svätý Jur.
Odpady vzniknuté počas stavby sa zhodnotia a zlikvidujú podľa platných predpisov
oprávnenými organizáciami bude odvezený na riadenú skládku odpadov. Doklady o likvidácii sa
predložia pri kolaudácii.
Navrhovaná stavba a jej budúca prevádzka nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
Počas prác je potrebné dôsledne dodržiavať pravidlá a predpisy BOZ pri prácach počas
čiastočne obmedzenej
premávky,
pri zemných prácach a pri prácach v blízkosti
inžinierskych sietí, strojov a elektrických zariadení.
Počas realizácie budú vykonávané práce, pri ktorých je nutné zabezpečiť odborný dozor,
dodržiavať bezpečnosť pri vykonávaní prác, technologický a pracovný postup ,ktorý určuje
náväznosť jednotlivých prác, použitie pracovných prostriedkov spôsob dopravy materiálu,
technicko organizačné opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti pracovníkov a pracoviska.

D 11. Organizácia dopravy sa v predmetnej lokalite nemení.

Bratislava, apríl 2016
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