ELIMINÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK NA CESTE III/54515 KRUŽLOV-KRIVÉ V OBCI KRUŽLOV – ROZŠÍRENIE CESTY

TECHNICKÁ SPRÁVA
k projektovej dokumentácií na stavbu:

„ELIMINÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK NA CESTE III/54515 KRUŽLOV-KRIVÉ
V OBCI KRUŽLOV – ROZŠÍRENIE CESTY“
objekt: SO 01 Rekonštrukcia cyklochodníka

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavba
- názov stavby

ELIMINÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK NA CESTE III/54515
KRUŽLOV-KRIVÉ V OBCI KRUŽLOV – ROZŠÍRENIE CESTY

Číslo objektu
- názov objektu

SO 01 Rekonštrukcia cyklochodníka

Miesto stavby
- katastrálne územie
- okres
- kraj

Kružlov
Bardejov
Prešovský

Stavebník
Projektant
- názov a adresa
- zodpovedný projektant

Obec Kružlov
Obecný úrad Kružlov 141, 086 04 Kružlov
MRIJA s.r.o.
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Ing. Andrej Jackanin

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Charakteristika územia
Rozšírenie cesty III/54515 Kružlov-Krivé v obci Kružlov, okres Bardejov je vyvolané
zabezpečením pohybu chodcov a cyklistov v danom úseku cesty na mieste jestvujúceho
cyklochodníka z betónových tvárnic 50/50/10 cm, ktoré sú značne poškodené a cyklochodník
nevyhovuje bezpečnosti dopravy. Navrhovaná cyklistická trasa je situovaná v centri obce Kružlov
a svojim smerovým vedením sleduje štátnu cestu III/54515 Kružlov - Krivé, t. j. je vedená pozdĺž
cesty. Cyklistický chodník je v súčasnej dobe veľmi potrebnou stavbou pre zabezpečenie bezpečnosti
pohybu cyklistov v intraviláne obce. Začiatok úpravy je navrhovaný pri Základnej škole po ľavej strane
štátnej cesty III/54515. Niveleta chodníka je v pozdĺžnom sklone 1,00 - 3,04 %.

Účel a ciele stavby
Účelom a cieľom uvedenej stavby je rekonštrukcia cyklistickej trasy v obci Kružlov. Realizáciou
tejto stavby sa podstatne zlepšia dopravné a životné podmienky v danej časti obce, ako aj sa
zabezpečí tranzit cyklistov do okolitých obci Krivé a Križe, známych historickými pamiatkami.

Prehľad východzích podkladov
a) Objednávka obstarávateľa a vymedzenie rozsahu prác.
b) Polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia, vytvorenie účelovej mapy v mierke
1:1000.
c) Prieskum inž. podzemných sieti
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ponuku (DP) a realizáciu stavby (DRS)
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3. TECHNICKÁ ČASŤ
3.1.

Základné údaje objektu
Celková dĺžka úpravy .............. …………….………………...................…… 675,00 m
Šírka cyklistického chodníka ................................................................ 1,80 - 2,00 m

3.2

Konštrukčné vrstvy cyklochodníka:

● asfaltový betón
● spojovací asfaltový postrek
● asfaltový betón
● infiltračný postrek
● štrkodrvina
● štrkodrvina

AC 11 O; CA 35/50; I
PS; 0,50 kg/m2
AC 16 P; CA 35/50; I
PI; 0,70 kg/m2
ŠD 0/63
ŠD 0/123
Spolu

40 mm
50 mm
150 mm
150 mm
390 mm

STN EN 13108-1
STN 73 6129: 2009
STN EN 13108-1
STN 73 6129: 2009
STN EN 13285
STN EN 13285

Priečny sklon cyklistického chodníka je jednostranný 2,5% smerom od cesty. Pred začatím
stavebných prác je potrebné zamerať a vytýčiť polohu podzemných inžinierskych sieti. V úseku
rekonštrukcie cyklochodníka je potrebné predĺženie jestvujúcich priepustov, ktoré cyklochodník
pretína v km 0,208 42, km 464 50 a km 0,523 08. Predĺženie priepustov je navrhované pomocou
železobetónových rúr Ø600mm ukončenými čelami s dvojmadlovým zábradlím.
Cyklochodník je od vozovky oddelený vodiacim prúžkom bielej farby šírky 250mm.
3.3

Odvodnenie

Odvodnenie povrchovej vody z plochy cyklochodníka a priľahlého
zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom chodníka do miestneho toku.

pruhu

vozovky

je

4. REALIZÁCIA STAVBY
Príprava staveniska
V priestore staveniska sa nachádzajú podzemné inž. siete. Prístup na stavenisko je možný po
št. ceste III/54515 Kružľov – Krivé. Pre začatím stavebných prác je potrebné na začiatku úpravy
umiestniť zvislé dopravné značky upozorňujúce na vykonávanú stavebnú činnosť (pozri - Schéma
dočasného dopravného značenia).

Postup prác
Práce budú vykonávané bez vylúčenia verejnej dopravy na ceste III/54515 a budú prebiehať
v navrhovanom slede :
- osadenie dočasného dopravného značenia
- zriadenie zariadenia staveniska
- vytýčenie priebehu objektu
- odstránenie ornice
- zemné práce – odkopávky
- rekonštrukcia cyklotrasy
- predĺženie jestvujúcich priepustov
- dokončovacie práce
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ponuku (DP) a realizáciu stavby (DRS)
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5. ZÁVER
Realizáciou objektu SO 01 Rekonštrukcia cyklochodníka v obci Kružlov sa zabezpečí
bezpečnosť dopravy, zlepší životné prostredie a umožní tranzit cykloturistov v danej časti obce
Kružľov.
vypracoval

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ponuku (DP) a realizáciu stavby (DRS)

: Ing. Andrej Jackanin
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TECHNICKÁ SPRÁVA
k dokumentácii dočasného dopravného značenia pre stavbu :

„ELIMINÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK NA CESTE III/54515 KRUŽLOV- KRIVÉ
V OBCI KRUŽLOV – ROZŠÍRENIE CESTY“
objekt: SO 01 Rekonštrukcia cyklochodníka

1. Identifikačné údaje
Stavba
- názov stavby

ELIMINÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK NA CESTE III/54515
KRUŽLOV-KRIVÉ V OBCI KRUŽLOV – ROZŠÍRENIE CESTY

Číslo objektu
- názov objektu

SO 01 Rekonštrukcia cyklochodníka

Miesto stavby
- katastrálne územie
- okres
- kraj

Kružlov
Bardejov
Prešovský

Stavebník
Projektant
- názov a adresa
- zodpovedný projektant

Obec Kružlov
Obecný úrad Kružlov 141, 086 04 Kružlov
MRIJA s.r.o.
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Ing. Andrej Jackanin

2. Účel dočasného dopravného značenia
Účelom navrhovaného dopravného značenia je zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky
motorových vozidiel na ceste III/54515 v intraviláne obce Kružlov, okr. Bardejov počas plánovaných
prác na stavebnom diele „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/54515 Kružlov-Krivé v obci
Kružlov – rozšírenie cesty, objekt SO 01 Rekonštrukcia cyklochodníka“. Účelom stavby je
rekonštrukcia jestvujúceho cyklochodníka a rekonštrukcia - predĺženie jestvujúcich priepustov v obci
Kružlov, z dôvodu zlepšenia bezpečnosti pohybu cyklistov v úseku cesty III/54515 prechádzajúcej
v intraviláne obce.

3. Zdôvodnenie návrhu prenosného dopravného značenia
Na zabezpečenie pracovného priestoru pre výstavbu cyklochodníka ako aj rekonštrukcie
autobusových zastávok a priepustov pozdĺž št. cesty v intraviláne obce Kružlov je navrhované
prenosné dočasné dopravné značenie. Spôsob značenia pracovného miesta rekonštrukcie cesty
vyplýva z rozsahu a charakteru stavby, ako aj z rozsahu obmedzenia dopravy (zásah pracovného
priestoru do jazdného pruhu komunikácie). Výstavba cyklochodníka pozdĺž cesty III/54515 sa bude
vykonávať v časti nespevnenej krajnice cesty, čím bude umožnené pri istých obmedzeniach vedenie
dopravy v dvoch jazdných pruhoch. Usmernenie dopravy počas realizácie stavby bude zabezpečené
dočasným dopravným značením. Navrhované značenie zabezpečuje dlhodobé pracovné miesto
v danom úseku cesty v dĺžke max. 50 m.
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ponuku (DP) a realizáciu stavby (DRS)
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4. Prehľad dopravných podkladov
a) Koordinačný výkres 1:1000 – rozsah pracovného miesta vedľa pozemnej komunikácie
b) Technická správa k dočasnému dopravnému značeniu
c) Schéma dočasného dopravného značenia počas výstavby

5. Opis dopravného značenia
Výstavba cyklochodníka ako aj rekonštrukcie autobusových zastávok a cestných priepustov sa
bude vykonávať bez vylúčenia cestnej premávky na ceste, ktorá bude usmernená pomocou
prenosného zvislého dopravného značenia. Označenie pracovného priestoru sa bude vykonávať
podľa priloženej Schémy dočasného dopravného značenia. Dopravné značenie musí byť v súlade
s postupom prác zodpovedajúcim spôsobom aktualizované a po ukončení prác ihneď odstránené.
Vyhotovenie zvislých dopravných značiek – reflexná úprava.
Rozmery zvislých dopravných značiek
- základná veľkosť.
Umiestnenie zvislých dopravných značiek :
- osadenie musí byť vykonané tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom
cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácií, mechanickému kmitaniu, posunutiu,
pootočeniu, padnutiu a pod. DZ sa umiestňujú na pravom okraji vozovky, spevnenej krajnice
resp. okraji cesty. Značky, ani ich nosné konštrukcie, nesmú zasahovať do dopravného
priestoru cesty. Zvislé dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer cestnej
premávky, tak aby maximálny účinok odrazu svetelných lúčov svetlometov vozidiel pôsobil
na vodičov mimo obce zo vzdialenosti 100 m, v obci vo vzdialenosti 50 m.
- bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky, alebo jej konštrukcie, od hrany
vozovky, spevnenej krajnice resp. okraja cesty je 0,50 m max. 2 m. V obci možno
v stiesnených pomeroch túto vzdialenosť zmenšiť na 0,30 m,.
- spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopravnej značky alebo dodatkovej tabuľky
zabezpečujúcej pracovisko je:
a) 200 cm nad chodníkom alebo cestičkou pre cyklistov
b) 150 cm nad vozovkou, resp. spevnenou krajnicou v obci
c) 120 cm nad vozovkou, resp. spevnenou krajnicou mimo obce
d) 60 cm nad vozovkou, spevnenou krajnicou, chodníkom pri krátkodobých obmedzeniach dopravy

-

zvislé dopravné značky a výstražné svetla použité na zabezpečenie pracovného miesta
musia byť po celé obdobie prác funkčné, nepoškodené a udržiavané čisté.
medzi pracovným miestom a priestorom vedenia dopravy na pozemnej komunikácii je na
cestách I. tr. odporúčaná vzdialenosť najmenej 1 m.
minimálna šírka jazdného pruhu v oblasti pracovného miesta je 2,75 m

6. Výkaz navrhovaných zvislých dočasných dopravných značiek počas výstavby
131 Práca na ceste .................................................................
114 Zúžená vozovka .................................................................
254 Zákaz predchádzania .......................................................
253 Najvyššia dovolená rýchlosť ..............................................
267 Koniec viacerých zákazov ..............................................
212 Prikázaný smer obchádzania ............................................
702 Smerovacia doska ............................................................
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7. Výkaz navrhovaných zvislých trvalých dopravných značiek počas výstavby
221 Cyklistická komunikácia .................................................... 2 ks
Na začiatku a na konci cyklochodníka budú osadené trvalé dopravné značky číslo 221.

8. Záver
Prenosné zvislé dopravné značenie je možné osadiť až po vydaní príslušného rozhodnutia ODI
Bardejov.

Vypracoval:
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Ing. Andrej Jackanin
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