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1. ÚČEL OBJEKTU 
 

SO 02 – Spevnené plochy 
 Betónové panely 
 
Účelom je vybudovanie spevnených plôch z betónových panelov pre pohyb 
motorových vozidiel a techniky po skládke. 
Spevnená plocha bude tvorená z betónových panelov hrúbky 180 mm, uložená na 
štrkovom vankúši hrúbky 150mm frakcie 4-8mm a hrúbky 150mm frakcie 32-64mm.     
Rozmery plôch sú zrejmé z projektovej dokumentácie viď. výkres 001-situácia. 
 
 Betónový box, kompostovacia základka, skladovacia hromada 
Účelom betónového boxu je vybudovanie ohradeného priestoru pre skladovaciu 
plochu  odpadov. Steny budú tvorené z tvárnic DT hrúbky 250mm do výšky 1,8m, 
uložené na základových pásoch. Spevnená plocha betónového boxu, kompostovacej 
základky a skladovacej hromady bude tvorená zo železobetónu hrúbky 150mm, 
uložená na štrkovom vankúši hrúbky 150mm.     
Rozmery jednotlivých spevnených plôch viď. výkres 001-situácia. 
 
 
2. REALIZÁCIA A POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
 
2.1 Hlavné zásady postupu výstavby areálu zberného dvora 
 
Vytýčenie 
Projekt je spracovaný v súradnicovom systéme JTSK-03. 
Geodetické sledovanie stavby 
Nie je potrebný geotechnický dozor. 
Rozhranie kubatúr 
Rozhranie kubatúr jednotlivých objektov je tvorené ich obrysmi a pôdorysnými 
priemetmi. 
 
2.2 Stavba objektu  
 
Skrývka ornice a výrub stromov 
Nie sú predmetom tohto SO. 
Založenie 
Betónové panely sú osadené na štrkovom vankúši hrúbky 150 mm frakcie 4-8mm , 
pod ktorým je štrkový vankúš hrúbky 150 mm frakcie 32-64mm, pod ktorým je 
zhutnená zemná pláň. Štrkový vankúš slúži ako urovnaný a nosný podklad. 
Železobetónové dosky hrúbky 150 mm sú osadené na štrkovom vankúši min. hrúbky 
150 mm, pod ktorým je zhutnená zemná pláň. Štrkový vankúš slúži ako urovnaný a 
nosný podklad. 
Úpravy v okolí objektu 
Žiadne. 
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Objekt je vytýčený v súradnicovom systéme S-JTSK. Vybraný zhotoviteľ stavby si 
musí pred zahájením stavebných prác vybudovať vlastnú vytyčovaciu sieť pevných 
bodov, ktorá bude zodpovedať požadovanej triede presnosti. 
 
2.3 Postup výstavby 
 
Určujúce body výstavby objektu: 
- vytýčenie podzemných inžinierskych sietí 
- príprava územia – v rámci terénnych úprav pre potreby jednotlivých objektov 
- realizácia vnútroareálových inžinierskych sietí 
- vyhotovenie jednotlivých stavebných objektov 
- vyhotovenie povrchových úprav terénu 
- uvedenie areálu kompostoviska do prevádzky 
 
UPOZORNENIE 
Pred začatím zemných prác je nutné prizvať na stavenisko všetkých zástupcov 
organizácií, ktorí sú správcami podzemných vedení, aby došlo k ich vytýčeniu. 
Požiadavky starostlivosti o bezpečnosť práce a technických zariadení je nutné 
dodržiavať v rozsahu, ako ju predpisujú príslušné zákony, vyhlášky, smernice, STN... 
 
Bratislava 04/2018        Ing. Peter Strapko 


