TECHNICKÁ SPRÁVA
Identifikačné údaje :
Stavba:
Názov stavby :

Obnova účelovej prístupovej cesty

Názov objektu :
Stupeň :
Charakter činnosti:
Miesto (okres) :
Kraj :

účelová komunikácia
riešenie havarijného stavu s prístupom
Drienica, okr. Sabinov
Prešovský

Stavebník:
Názov a adresa:

OBEC DRIENICA

Projektant:
Názov a adresa:

OBEC DRIENICA

Všeobecná časť :
Potreba vybudovania účelovej dočasnej prístupovej komunikácie pre existujúce rodinné domy.
V novo vyriešenej bytovej výstavbe sa nachádzajú už vybudované nehnuteľnosti, ktoré potrebujú
urýchlene vybudovať aspoň dočasný prístup vzhľadom na to, že im ich doterajšie prístupy boli
riešením IBV v tejto lokalite znemožnené.
Podklady :
Podklady na vybudovanie účelovej dočasnej prístupovej cesty sú:
požiadavky investora projektu
obhliadka miesta,
výkaz výmer
technická správa
Funkčné a technické riešenie :
Navrhnuté technické riešenie:
V danej lokalite sa vybuduje dočasná prístupová komunikácia k existujúcim nehnuteľnostiam o šírke
3,5m a dĺžke 500metrov. Vedľa komunikácie bude viesť dažďová priekopa o šírka min 0,5m vyhĺbená
do terénu bez osadenia odvodňovacích prvkov. Odvodňovacie prvky budú uložené len na miestach
kríženia ciest a v mieste napojenia na cestu III. triedy. Na križovatke vyústenia účelovej komunikácie
na cestu III. triedy budú parametre komunikácie rozšírené na: šírka 6m a dĺžka min. 15m a v mieste
napojenia bude zachovaná existujúca priekopa do ktorej budú uložené železobetonové rúry priemeru
DN 400mm na dĺžke 7 m. Na trase komunikácie budú vybudované 4x vyhybne o šírke 2,5m a dĺžke
10m (rozšírenie cesty na 6metrov v dĺžke min. 10metrov, úseky cca každých 50 metrov ). Projekt
uvažuje s odkopaním ornice do 0,3m po celej dĺžke trasy cca 622m3. Po odkopaní ornice bude
navezená, rozhrnutá a zhutnená vrstva makadamovej štrkodrvy fr. 0-63 o hrúbke 200mm. Ako finálna
bude rozprestrená a zhutnená 2. vrstva makadamu fr. 0-32, o hrúbke 150mm. V dvoch miestach
križovania účelovej komunikácie sa použije pre odvod dažďovej vody rúra DN 300 o dĺžke 2x8m.
Investor do rozpočtu zahrnul aj fixnú položku 10% sumy na nepredpokladané výdavky spojené
s realizáciou projektu, ktoré sa vzhľadom na terén môžu vyskytnúť. Tieto výdavky sa budú môcť
použiť len so súhlasom investora.
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Ing. Igor Birčák, starosta obce

