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Technické parametre obslužnej komunikácie - Kolmá ulica, Hviezdoslavov 

 

1. Skladba jednotlivých vrstiev vozovky 

Podložie - rastlý terén - miera zhutnenia min. 60Mpa.  

200 - 300 mm (podľa situácie)        

zhutnená podkladová vrstva kameniva ostro hranného - min. 80 MPa 

150 - 200 mm podľa situácie 

cestný betón C 30/37 XC1-XC3, šírka pásu 3,0 m, armovaný zváranou sieťovinou (kari siete) 

150 x 150, priemer prútov10mm s dilatačnými predelmi každých 6m, drsnejší povrch upravený 

latovaním, priečny spád smerom k poľu so sklonom cca. 2 - 3% 

2. Krajnice           

Kraj pri záhradách tvorí upravený zelený pás šírky cca. 2m. Kde to nedovoľuje šírka pozemku 

cesty, tam menej. Kraj na strane poľa tvorí upravená krajnica šírky cca. 0,75m z hrubozrnného 

štrkopiesku umožňujúca odtok a vsakovanie dažďovej vody.  

3. Niveleta vozovky          

Niveleta vozovky musí byť upravená tak, aby výškovo nadväzovala na pripojenia obslužných 

komunikácií jednotlivých ulíc, upravených tak aby umožňovali odvod dažďovej vody z pripojení 

do priľahlého poľa. Niveleta upravovanej komunikácie môže kolísať s plynulými zmenami po-

zdĺžneho profilu tak aby bola splnená podmienka plynulého napojenia nadväzujúcich obsluž-

ných komunikácií. Pokiaľ to bude situácia vyžadovať, upravia sa výškovo aj ukončenia týchto 

nadväzujúcich komunikácií výmenou ich povrchov do max. vzdialenosti od križovania 10m. 

4. Postup prác          

Postup prác musí byť zvolený tak, aby v každom okamihu výstavby komunikácie umožňoval 

prístup do jednotlivých nadväzujúcich obslužných komunikácií. Medzi inými opatreniami to 

znamená zaistiť v určitých fázach výstavby prístup od Parkovej ulice a od Umeleckej ulice 

úpravou povrchu Poľnej cesty. Vzhľadom na vzdialenosť jednotlivých pripojení nadväzujúcich 

obslužných komunikácií 30 - 80m nebude potrebné pre jednopruhovú komunikáciu budovať 

miesta pre vyhýbanie. 

4. Nakladanie s odpadmi a čistota komunikácií počas výstavby 

Dodávateľ stavby je počas výstavby zodpovedný za čistotu na dotknutých obslužných komuni-

káciách a na výjazdoch na štátnu cestu III. triedy. Neznečistená prebytočná výkopová zemina a 

kamenivo budú použité čiastočne na úpravu a spevnenie poľnej cesty v predĺžení kolmej ulice 

k pripojeniam Parkovej a Umeleckej ulice a čiastočne po dohode s obecným úradom umiestnené 

v centre obce ako súčasť terénnych úprav pri vyrovnaní plôch pod uvažovanými stavbami kosto-

la a komunitného centra (je potrebné aby obec do termínu zahájenia výstavby komunikácie ob-

starala povolenie na tieto terénne úpravy). Ostatné odpady nevhodné pre vyššie uvedený účel 

budú uložené na skládke v súlade s príslušnými predpismi o nakladaní s odpadmi.  

         


