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                            TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
Pre stavbu:    SVINIA-BUDOVA DHZ    
                                  
                           
Stupeň:  Projekt pre stavebné povolenie 
 
Objekt: SO 06 –Spevnené plochy 
 
   Spevnené plochy zahŕňajú jednak vjazd do garáže z ul. Za Kapovňou, jednak krátky  chodník 
do  objektu DHZ. 
    Vjazd do garáže má dĺžku zhruba 6,5 m a  šírku je 9,8 m (v úseku za ukončenými oblúkmi).   
Vjazd do garáže je teda spojnicou medzi okrajom miestnej komunikácie Za Kapovňou a 
samotnou garážou.  
Konštrukčné vrstvy  vjazdu do garáže:  
-betónová dlažba 20*10 cm sivá...........80 mm 
-cementová malta..................................40 mm 
-podkladný betón.................................180 mm 
-štrkodrva fr. 0-32................................150 mm 
spolu………………….........................450 mm 
   V podkladnom betóne sa narežú dilatačné škáry tak, aby rozmery vzniknutých dielčích 
betónových dosiek nepresiahli rozmery 4,5 m x 4,25 m. 
    Ohraničenie vjazdu do garáže zo strany od zelene resp. od ul. Za Kapovňou  bude betónovým 
záhonovým  obrubníkom zapusteným. Na styku s chodníkom nebude žiadny obrubník. Priečny 
sklon bude prispôsobený pozdĺžnemu sklonu ul. Za Kapovňou. Pozdĺžny sklon bude smerom k 
ul. Za Kapovňou. 
Odvodnenie vjazdu je uvažované do zelene.   
 
Navrhovaný chodník bude dĺžky 9,6 m. Jeho šírka v úseku s dotykom s vjazdom do garáže bude 
5,15 m, ďalej potom bude jeho šírka 1,5 m.  
Konštrukčné vrstvy  navrhovaného chodníka:  
-betónová dlažba 20*10 cm červená......60 mm 
-pieskové lôžko z kameniva fr. 4-8........40 mm 
-štrkopiesok…………..........................150 mm 
spolu………………….........................250 mm 
    Ohraničenie chodníka zo strany od zelene aj od ul. Za Kapovňou bude betónovým 
záhonovým  obrubníkom zapusteným. Priečny sklon bude jednostranný 2 %. 
Odvodnenie chodníka je uvažované do zelene.   
Spevnené plochy sa vytýčia podľa kót udaných na výkrese č. 2-Situácia. 
 
     Pred začatím zemných prác je potrebné presne vytýčiť všetky PIS. 
 
 
 V Prešove , apríl 2019                                                             Vypracoval: Ing. Kmec 
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