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1. PODKLADY 

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli:  
- Mapa z evidencie katastra. 
- Geodetická dokumentácia polohopisného a výškopisného  zamerania dodaná projektantovi 
v digitálnej forme. 
- Obhliadka a zameranie riešených miestnych komunikácií v obci so vznesením požiadaviek 
investora na úpravy. 
- Prerokovanie rozpracovaného projektu stavby. 
 
2. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Projektová dokumentácia stavby rieši výstavbu nového chodníka v obci Rudlov. 
Chodník sa začína za vstupom do obecného úradu – schodmi, pokračuje pozdĺž jestvujúcej 
miestnej komunikácie – SO 02 vetva „A“, za obecným úradom prechádza vpravo na zelenú 
plochu a končí napojením na miestnu komunikáciu – SO 02 vetva „B“.   

 
3. ZEMNÉ PRÁCE 

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť skutočné vytýčenie trás podzemných 
vedení kolidujúcich s projektovanými stavebnými objektami, aby pri realizácii zemných prác 
nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je 
potrebné vykonávať ručne. Je potrebné dodržať STN 73 3050, a STN 73 6005.  

Zemné práce sú uvažované v zemine III. triedy ťažiteľnosti. Pred samotnou realizáciou 
terénnych úprav je potrebné zo zelených plôch zobrať ornicu v hrúbke 20 cm. Humus sa 
použije na spätné zahumusovanie. Navrhované zelené plochy sa uvedú do pôvodného stavu, 
zahumusujú sa v hrúbka 10 cm a osejú sa trávnym semenom.   

Násypy je potrebné hutniť po vrstvách hrúbky max. 30 cm.  
Prebytočný humus a zemina z výkopov sa uloží na skládku určenú investorom vo 

vzdialenosti do 5 km.  
 
4. BÚRACIE PRÁCE 

Pred začiatkom výstavby je potrebné odstrániť jestvujúce betónové schody na cintorín, 
jestvujúce zábradlie pri schodoch a odrezanie asfaltu pre osadenie chodníkového obrubníka.  
 
Zoznam  a množstvo odpadov 
 
Číslo skupiny 
podskupiny 

a druh odpadu 

Názov skupiny, podskupiny  
a druhu odpadu 

Kategória odpadu Množstvo 
t 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a 
demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,  
17 09 02 a 17 09 03 

 
O - ostatný 

 
∑ 0 

 
 
5. TECHNICKÉ RIEŠENIE  

Nový navrhovaný chodník sa urobí s dláždeným krytom zo zámkovej dlažby 
ohraničený zo strany od cesty cestným obrubníkom, zo strany od zelene parkovým 
obrubníkom. Dno jestvujúcej priekopy sa spevní osadením žľabovky. Minimálny spád dna 
priekopy je 0,50 %.  V mieste kríženie chodníka s priekopou sa osadí drevená lávka vystužená 
oceľovými profilmi rozmerov 4,50 x 1,50 m.  
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Navrhovaný chodník popri miestnej komunikácii má šírku 1,30 m s obojstrannými 

obrubníkmi 0,15 m a 0,05 m.  
Navrhovaný chodník v zeleni má šírku 1,40 m s obojstrannými obrubníkmi 0,05 m.  
 
Celková šírka chodníka s obrubníkmi je 1,50 m.  Dĺžka chodníka je 144,10 m. 
 
Konštrukcia chodníka: 

Zámková dlažba             hrúbka    60 mm 
Ukladacia vrstva          hrúbka    40 mm 
Podklad zo štrkodrvy fr. 16-63mm     hrúbka  100 mm 
s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk) 
Podklad zo štrkodrvy        hrúbka   150 mm 

 
Plocha nového chodníka je 180 m2. 
 
Dĺžka parkových obrubníkov je 204 m. 
Dĺžka cestných obrubníkov je 60 m. 

 
6. ODVODNENIE  
 Odvodnenie povrchových dažďových vôd z chodníka je riešené 2,00 % priečnym 
spádom smerom ku komunikácii, v zelenej časti smerom k priekope. Dno jestvujúcej priekopy 
sa spevní betónovou žľabovkou v pozdĺžnom spáde min. 0,50 %.   
 

Dĺžka spevnenia dna priekopy je  90 m. 
Vtoková nádržka - 2 ks 

   
7. BOZ 

Počas výstavby sú všetci pracovníci povinní dodržiavať bezpečnostné opatrenia a 
predpisy. Bezpečnosť pri práci je potrebné v plnom rozsahu zabezpečiť pri všetkých 
stavebných prácach uskutočnených na stavbe. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a 
bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce. Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR 
SR č.124/2006 z 2.februára 2006. Stavebné práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí 
majú na tieto činnosti oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej 
spôsobilosti.  
 

 
Humenné január 2020                                            Ing. Božena Hamaďaková 








