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TECHNICKÁ SPRÁVA‐ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV:
Východiskovými podkladmi pre vypracovanie projektu boli:




Technické požiadavky investora,
Fotodokumentácia ex. stavu záujmového územia
Kópia z pozemkovej mapy.

Použité STN
– TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie
pracovných miest na pozemných komunikáciách

DOPRAVNÉ ZNAČENIE – DOČASNÉ :
Počas prác v rámci ktorých je navrhnuté zateplenie ex. podjazdu na ul. Jána Švermu je nutné umiestniť
dočasné dopravné značenie. Úsek komunikácie v rámci ktorého budú prebiehať stavebné práce je
jednosmerný, po pravej strane sú ex. šikmé státia a po ľavej strane tesne za ex. križovatkou ul. J.Švermu, J.C.
Hronského a Sokolská sú na u. J. Švermu tri miesta pre pozdĺžne státie.
Počas prác, v rámci ktorých sa bude zatepľovať podjazd je nutné umiestniť plošinu ‐ lešenie po ktorej sa
budú pohybovať pracovníci. Navrhované práce navrhujem rozdeliť na dve etapy:
‐

V rámci prvej etapy sa uzavrie plocha určená pre šikmé státie a to celá plocha pred a pod vjazdom a 6
miest za riešeným podjazdom, nakoľko je potrebná plocha pre lešenie v dĺ. min. 3,0 m pred a 3,0 mza
podjazdom.
Pohyb chodcov bude presmerovaný dopravnou značkou na druhú stranu komunikácie, nakoľko počas prác
bude vždy časť chodníka uzavretá.

‐ V rámci druhej etapy sa uzavrie časť jazdného pruhu a doprava bude presmerovaná cez ex. šikmé státia.
Pohyb chodcov bude ako počas prvej etapy presmerovaný dopravnou značkou na druhú stranu
komunikácie, nakoľko počas prác bude vždy časť chodníka uzavretá.
Trvalé dopravné značenie, ktoré označuje parkovanie a aj všetky dodatkové tabuľky umiestnené pod ňou
budú počas realizácie stavby zakryté a odokryjú sa až po dokončení zatepľovacích prác!
Práce budú realizované tak, aby bol umožnený prejazd v danom území v min.š. 3,0 m. Stavebník musí
zrealizovať také opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť všetkých účastníkov premávky v danom úseku !
Postup prác si určí stavebník.
Dopravné značky budú základného rozmeru s reflexnou úpravou osadené na červeno – bielych pruhových
stĺpikoch a udržiavane v čistote! Treba klásť dôraz na dodržanie všetkých ustanovení, súvisiacich hlavne so

zaistením bezpečnosti pracovníkov pri ich pohybe (pritom treba rešpektovať aj doplňujúce ustanovenia
príslušných noriem a ustanovení).
Okrem udržiavania značiek v čistote je nevyhnutné udržiavať ex. komunikáciu v čistote a pred vjazdom na
komunikáciu musí byť každý pracovný stroj očistený od nečistôt!
Východiskovými podkladmi pre spracovanie organizácie dopravy boli:

Zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zákon č.8/2009 Z. z. O cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Vyhláška MV SR č.9/2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách,

TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie
pracovných miest na pozemných komunikáciách STN 018020 Dopravné značky na pozemných
komunikáciách.
Treba klásť dôraz na dodržanie všetkých ustanovení, súvisiacich hlavne so zaistením bezpečnosti
pracovníkov pri
ich pohybe (pritom treba rešpektovať aj doplňujúce ustanovenia príslušných noriem a ustanovení).
Pri výkopových prácach musia byť dodržané nasledujúce opatrenia:

Výkopy musia byť ohradené zábranami a označené smerovými doskami ako aj červeno‐ bielou
výstražnou páskou,

Na cesty sa umiestni dopravné značenie základného rozmeru s reflexnou úpravou osadené na červeno
– bielych pruhových stĺpikoch a udržiavane v čistote! Okrem udržiavania značiek v čistote je nevyhnutné
udržiavať existujúcu komunikáciu v čistote a pred vjazdom na komunikáciu musí byť každý pracovný stroj
očistený od nečistôt!

Dopravné značky sa osádzajú vpravo v smere jazdy.

Min. výška spodného okraja symbolu je 200mm a bočný odstup od okraja vozovky je min. 0,5 a max.
2,0m.

Zvislé dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky tak, aby maximálny účinok
odrazu svetlometov vozidiel pôsobil na vodičov zo vzdialenosti približne 50m.

Na zabezpečenie jedného pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia. Nosné
zariadenia slúžia na upevnenie značiek a zariadení a na zaistenie ich bezpečného postavenia na ceste.

Osoby, ktoré sa pohybujú v dopravnom priestore mimo chodníkov a pracoviska (neoddelené od cestnej
premávky účinným ochranným zariadením) chránené iba pozdĺžnou uzáverou sú povinné nosiť výstražné
oblečenie. Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou
alebo inú pracovnú činnosť, tvorí viditeľný bezpečnostný odev napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal,
nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby, ktorého predná a zadná strana má plochu
najmenej 1 500 cm2. Ochranný odev musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu
opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5
cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na
hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť
vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.
‐
Pracovné vozidlá a pracovné stroje používané na vykonávanie prác na pracovnom mieste, pracovné
vozidlá, ktoré sú samé pohyblivým pracovným miestom alebo krátkodobé pracovné miesta v dopravnom
priestore sú vybavené bezpečnostným výstražným označením. Výstražné označenie zahŕňa výstražnú farebnú
povrchovú úpravu pracovných mechanizmov, červeno‐biele retroreflexné prvky na vozidlách, svetelné šípky,
svetelné rampy, zariadenia predbežnej výstrahy a pod.
Pred umiestnením navrhovaných dočasných dopravných značiek je nutné:
1. Jestvujúce dopr. značky, ktoré budú v rozpore s dočasným dopr. značením, musia byť prekryté a po
dokončení prác sa dajú do pôvodného stavu.
2. Dočasné dopr. značky môžu byť osadené len bezprostredne pred započatím prác a po skončení prác

sa neodkladne odstránia.
3. S prácami sa môže začať až po osadení všetkých dočasných dopr. značiek.

Počas prác navrhujeme použiť toto dočasné dopravné značenie:



A 19, tr. 1 reflexnosť, materiál‐Zn, veľkosť‐základná,







B 34, tr. 1 reflexnosť, materiál‐Zn, veľkosť‐základná,
CHODCI,
PREJDITE
NA DRUHÚ
STRANU

C 16 , tr. 1 reflexnosť, materiál‐Zn, veľkosť‐základná,/ text – CHODCI PREJDITE NA DRUHÚ STRANU/

A 14, tr. 1 reflexnosť, materiál‐Zn, veľkosť‐základná,



Z 4a,



Z 4b,



Z 2b

Trvalé dopravné značenie, ktoré označuje parkovanie a aj všetky dodatkové tabuľky umiestnené pod ňou
budú počas realizácie stavby zakryté a odokryjú sa až po dokončení zatepľovacích prác!

Okrem stavebných prác spojených zo zateplením podjazdu na ul. J. Švermu, bude investor realizovať aj od
drenážovanie ex. objektu – Národné lesnícke centrum. Výkopové práce budú realizované na ul. Sokolská
v rámci ex. chodníka v dĺ. 77,0 m. Počas prác bude chodcom umožnený pohyb po chodníku v min. š. 1,0 m.
Výkopová ryha bude po celý čas prác ohradená mobilným oplotení, čím sa zabráni pádu do výkopu. Dĺžku
prác investor predpokladá na dva týždne.

V Dolnom Kubíne

: 06/2017

Vypracoval

: Ing. Jozef Chrenšč

Letecký snímok

Všeobecná situácia
záujmové územie
Názov stavby

: NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ZVOLEN
ul. SOKOLOVSKÁ, J.C. HRONSKÉHO, J.ŠVERMU
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
Obsah výkresu : Situácia širších vzťahov
Č. v.
:1

ská

Sokol

2673/1

2672

pod

jazd

ho
ské
ron
.H
J.C

Ján
aŠ
ver
mu

2675

2806
kopírovanie tejto dokumentácie
bez súhlasu autora je trestné
podla § 21, Odst. d)
Zákona č. 34/2001 Z.z

HL. PROJEKTANT:
CHIEF DESIGNER

Ing.arch.V. HLADKÝ

JCH-projekt s.r.o.

VYPRACOVAL:
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT
ELABORATED
CHARTERED DESIGNER
Ing. JOZEF CHRENŠČ
Ing. JOZEF CHRENŠČ
INVESTOR:

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM, ul. T.G. Masaryka č. 22, Zvolen

MIESTO STAVBY:
PLACE

Zvolen

STUPEŇ
DEGREE

PROFESIA-ČASŤ
MIERKA

BUILDING NAME

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM - ZVOLEN ul. SOKOLSKÁ, J.C. HRONSKÉHO,
J.ŠVERMU ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
OBSAH:

mobil: 0915 866 213

PART

NÁZOV STAVBY:

CONTENS

M.R.Štefánika 2209, 026 01 Dolný Kubín
mail: ing.jchprojekt@gmail. com

SCALE

DÁTUM
DATE

FORMÁT

Situácia - riešené územie

SIZE

PpSP
DOPRAVNÉ STAVBY
1:250

SK

06/2017
ČÍSLO VÝKRESU
DRAWING NUMBER

2

ská

Sokol

2673/1

2672

A19

min

Z4a

Z2b

Z2b

m

Z4a

C6b

Z4a

. 3,0

4

A14

B3

2674/1

Z4a

CH
PR ODC
NA EJDIT I,
STRDRUH E
AN Ú
U

Z4a

C16

Z4a
Z4a

Z4a

ho
ské
ron
.H
J.C

2675

Ján
aŠ
ver
mu

2806

kopírovanie tejto dokumentácie
bez súhlasu autora je trestné
podla § 21, Odst. d)
Zákona č. 34/2001 Z.z

HL. PROJEKTANT:
CHIEF DESIGNER

Ing.arch.V. HLADKÝ

INVESTOR:

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM, ul. T.G. Masaryka č. 22, Zvolen

MIESTO STAVBY:
PLACE

Zvolen

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM - ZVOLEN ul. SOKOLSKÁ, J.C. HRONSKÉHO,
J.ŠVERMU ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
OBSAH:

mobil: 0915 866 213

STUPEŇ
DEGREE

PROFESIA-ČASŤ
MIERKA

BUILDING NAME

CONTENS

M.R.Štefánika 2209, 026 01 Dolný Kubín
mail: ing.jchprojekt@gmail. com

PART

NÁZOV STAVBY:

2807

JCH-projekt s.r.o.

VYPRACOVAL:
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT
ELABORATED
CHARTERED DESIGNER
Ing. JOZEF CHRENŠČ
Ing. JOZEF CHRENŠČ

SCALE

DÁTUM
DATE

FORMÁT

Situácia - prenosného dopr. značenia - 1 etapa

SIZE

PpSP
DOPRAVNÉ STAVBY
1:250

SK

06/2017
ČÍSLO VÝKRESU
DRAWING NUMBER

3

ská

Sokol

2673/1

2672

C6a

Z4a

. 3,5
min

m

B3
4

A19

Z2b

C16

Ján
aŠ
ver
mu

C
PR HOD
NA EJD CI,
I
ST DRU TE
RA HÚ
NU

. 3,
min

2675

Z4a

Z4a

ho
ské
ron
.H
J.C

0m

2674/1

A14

Z4a

Z4a

Z4a

2806

C6b

kopírovanie tejto dokumentácie
bez súhlasu autora je trestné
podla § 21, Odst. d)
Zákona č. 34/2001 Z.z

HL. PROJEKTANT:
CHIEF DESIGNER

Ing.arch.V. HLADKÝ

INVESTOR:

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM, ul. T.G. Masaryka č. 22, Zvolen

MIESTO STAVBY:
PLACE

Zvolen

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM - ZVOLEN ul. SOKOLSKÁ, J.C. HRONSKÉHO,
J.ŠVERMU ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
OBSAH:

mobil: 0915 866 213

STUPEŇ
DEGREE

PROFESIA-ČASŤ
MIERKA

BUILDING NAME

CONTENS

M.R.Štefánika 2209, 026 01 Dolný Kubín
mail: ing.jchprojekt@gmail. com

PART

NÁZOV STAVBY:

2807

JCH-projekt s.r.o.

VYPRACOVAL:
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT
ELABORATED
CHARTERED DESIGNER
Ing. JOZEF CHRENŠČ
Ing. JOZEF CHRENŠČ

SCALE

DÁTUM
DATE

FORMÁT

Situácia - prenosného dopr. značenia - II. etapa

SIZE

PpSP
DOPRAVNÉ STAVBY
1:250

SK

06/2017
ČÍSLO VÝKRESU
DRAWING NUMBER

4

2668/2
2667/4

5305/4

ská

Sokol

1.00

. 1,0 m

min. š

76.80

tenie
é oplo

2700/4

mobiln

2673/1

2674/2

2674/1
kopírovanie tejto dokumentácie
bez súhlasu autora je trestné
podla § 21, Odst. d)
Zákona č. 34/2001 Z.z

pod

jazd

HL. PROJEKTANT:
CHIEF DESIGNER

JCH-projekt s.r.o.

VYPRACOVAL:
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT
ELABORATED
CHARTERED DESIGNER
Ing. JOZEF CHRENŠČ
Ing. JOZEF CHRENŠČ
INVESTOR:

Ján
aŠ
ver
mu

Ing.arch.V. HLADKÝ

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM, ul. T.G. Masarika č. 22, Zvolen

MIESTO STAVBY:
PLACE

Zvolen

STUPEŇ
DEGREE

PROFESIA-ČASŤ
MIERKA

BUILDING NAME

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM - ZVOLEN ul. SOKOLSKÁ, J.C. HRONSKÉHO,
J.ŠVERMU ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
OBSAH:

mobil: 0915 866 213

PART

NÁZOV STAVBY:

CONTENS

M.R.Štefánika 2209, 026 01 Dolný Kubín
mail: ing.jchprojekt@gmail. com

SCALE

DÁTUM
DATE

FORMÁT

Situácia - prenosného dopr. značenia - odrenážovanie ex. stavby

SIZE

PpSP
DOPRAVNÉ STAVBY
1:250

SK

06/2017
ČÍSLO VÝKRESU
DRAWING NUMBER

5.

riešený podjazd

začiatok výkopu

koniec výkopu

