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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 

 
1.1 . Identifikačné údaje stavby a investora : 
 
Stavba: „Most - základná škola - Korňa“  

Miesto stavby:    Korňa 

Katast. územie:   Korňa 

Okres:     Čadca 

Kraj:                Žilinský 

Druh stavby:              Novostavba 

Investor:                                           Obec Korňa  

Profesia:                                         Inžinierske stavby 

Stupeň PD:                                       Dokumentácia na stavebné povolenie (PSP) 

Zodpovedný projektant:                  Ing. Milan Krchňavý 

Dátum spracovania:                         07/2015 

 
1.2. Základné údaje stavby : 
 
1.2.1. Údaje o projektovaných kapacitách : 
 
SO 01 Most - dĺžka premostenia: kolmá 10,015m, šikmá 10,17m 
SO 02 Úprava toku – dĺžka 74,14m 
SO 03 Komunikácie- dopravné napojenie mosta – dĺžka 51,67m 
 
1.2.2. Trvalý záber pôdy : 
 
K trvalému záberu pôdy nedôjde. Stavebné objekty sú situované v pôvodných trasách. Pri 
ostatných pozemkoch sa jedná o dočasný záber počas výstavby.  

 
1.2.3. Údaje o výstavbe : 
          
Predpokladané investičné náklady:  cca 150 000,-  Eur 

 
1.3. Prehľad východiskových podkladov : 
 
Polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia. 
Komplexná obhliadka. 
 
1.4. Zdôvodnenie stavby a charakteristika akcie : 
    
Súčasný mostný objekt cez potok Korňianka zaisťuje prepojenie obce Korňa s usadlosťami 

na pravom brehu potoka a s pútnickým miestom Živčáková. Na ľavom brehu so základnou 

školou a ostatnou obcou. Nie je známy  rok výstavby.  Most nie je vybudovaný podľa 

projektovej dokumentácie, rešpektujúcej príslušné normy a predpisy v čase stavby. Súčasný 

stav nasvedčuje tomu, že jestvujúci most už nie je možné a ani rentabilné akýmkoľvek 

spôsobom opravovať. Zároveň výškové osadenie nezodpovedá  potrebným hydrotechnickým 

parametrom  Q100r vodného toku Kornianka. Most pri vysokých prietokoch  vytvára 

prekážku .  



Z týchto dôvodov sa obec rozhodla vybudovať nový most, ktorý umožní lepšie a plynulejšie 

dopravné napojenie pravobrežných objektov a zároveň svojím výškovým osadením nebude 

prekážkou pri extrémnych prietokoch vodného toku Kornianka. 

 

1.5. Zabezpečenie materiálov : 
 

Hlavné stavebné materiály pre vybudovanie stavebných objektov zabezpečí 
dodávateľ.  

 
1.6. Členenie stavby na  stavebné objekty : 

 
Stavba je členená na  objekty: 
 
SO 01 Most 
 
SO 02 Úprava toku 
 
SO 03 Komunikácie – dopravné napojenie mosta 
 

 
1.7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov : 
 
         Obec  Korňa.. 
          

 
1.8. Termíny zahájenia a ukončenia stavby : 
 

Predpoklad zahájenia výstavby október 2015. 
Doba výstavby 1mesiac. 

 
1.9. Skúšobná prevádzka : 
 

Bude vykonaná súčasne s kolaudáciou stavby.  
 

 
 
 
 

                                                                                               Vypracoval : Ing. Milan Krchňavý 
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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1.1. Umiestnenie stavby : 
 

Rozsah staveniska je daný účelom a charakterom stavby a navrhnutým technickým 
riešením.  

Most je umiestnený blízko centra obce pred areálom základnej školy.  
            
1.2. Vykonané prieskumy : 
 
          Vykonaný prieskum možnosti dopravného napojenia na jestvujúce komunikácie 
a posúdenie hydraulických parametrov potoka Kornianka. 
         
1.3. Použité mapové podklady : 
 
 Pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo vyhotovené polohopisné a výškopisné 
zameranie územia s vložením do katastrálnej mapy. 

. 
1.4. Príprava pre výstavbu : 
 

Pred zahájením výstavby je potrebné vytýčiť jednotlivé inžinierske siete. Na 
odovzdanie staveniska dodávateľovi, investor zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných 
vedení. Káble a el. prípojky vedené po jestvujúcom moste budú vyvesené a znovu osadené 
na novonavrhovaný most. 
 
2.  Urbanistické , architektonické a stavebno - technické  riešenie stavby : 

 
Most je riešený kombinovane zo železobetónu a mostných prefabrikátov. Tvar je 

daný technickým riešením viď. SO 01 Most.  
Súvisiace objekty:          SO 02 Úprava toku  
                                       SO 03 Dopravné napojenie mosta. 

 
2.1. Účel stavby a základné údaje : 
 
           Účelom projektovej dokumentácie (PD) je vypracovanie mostného objektu a návrhu 
miestnej obslužnej komunikácie s pravostranným chodníkom, ktorá bude slúžiť ako dopravné 
napojenie v mieste existujúceho mostu v nevyhovujúcom stave na existujúcu cestu III/2020 
resp. „bezmennú“ miestnu komunikáciu. 
 
SO 01 Most - dĺžka premostenia: kolmá 10,015m, šikmá 10,17m 
SO 02 Úprava toku – dĺžka 74,14m 
SO 03 Komunikácie- dopravné napojenie mosta – dĺžka 51,67m 
 
2.2. Riešenie dopravy : 
 

Prístup na stavenisko je po štátnej komunikácii v obci Korňa, s požiadavkou na 
obmedzenie dopravy počas výstavby mosta. Obmedzenie dopravy bude signalizovať 
dočasné dopravné značenie. Počas výstavby bude cez potok vybudovaná dočasná 
komunikácia,  ktorá bude slúžiť počas výstavby mostného objektu. 
 
2.3. Úpravy plôch a priestranstiev : 

 
 Plochy narušené počas výstavby budú uvedené do pôvodného stavu. 

 
2.4. Starostlivosť o životné prostredie : 
 

Stavba bude mať vplyv na životné prostredie iba počas obdobia výstavby. 



Vplyv počas výstavby predstavuje predovšetkým zvýšenú hladinu hluku a prašnosť. Nakoľko 
sa jedná o nenáročnú stavbu s krátkou dobou realizácie ide o vplyvy prechodné, viazané na 
obdobie výstavby.  

Odpad vzniknutý počas realizácie stavby v najväčšom objeme predstavuje 
prebytočná zemina z výkopových prác. Odpad zaradený do kategórie ostatný odpad 
predstavuje drevo, plasty, výkopová zemina, papier a podobný nezávadný odpad.  
Prebytočnú zeminu je možné využiť ako spodnú časť zásypu pri rekultiváciách pozemkov. 

Betónový a iný materiál vzniknutý pri výkopových prácach bude odvážaný na 
najbližšiu riadenú skládku tuhého komunálneho odpadu. 
            Všeobecne možno konštatovať, že stavba svojou funkciou a charakterom nebude 
mať negatívny vplyv na životné prostredie za predpokladu dodržania platných noriem STN 
a platných právnych predpisov. 

 
2.5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení : 

 
Pri realizácii stavby je nutné dodržovať všetky súvisiace, normy, vyhlášky a predpisy. BOZ sa 

riadi zákonom 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisku, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláškou 

374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. Základné 

povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné 

spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a 

nebezpečnom priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, 

povinnosti dodávateľov stavebných prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10. Štvrtá časť 

vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnútrostaveniskové 

komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, základné 

ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú 

zemné práce (§ 19 – 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej 

časti. Časť šiesta vyhlášky upravuje betonárske práce a práce súvisiace. Debnenie, 

podperné konštrukcie a podperné lešenia § 29, posuvné a špeciálne debnenie § 30, 

predpínanie výstuže § 32, dopravu a ukladanie betónovej zmesi § 33, prefabrikáty § 34, 

oddebňovanie a uvoľňovanie konštrukcií § 35 a práce železiarske § 36. Montážne práce sú 

v časti osem (§ 40 – 46). Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – 

zaistenie proti pádu, konštrukcie ku zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie 

predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 54 – 57 a § 59 –61. Jedenásta časť (§ 71 – 91) 

pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach (obsluha, prevádzkujúce podmienky strojov, 

opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava strojov). Obsahom dvanástej časti sú práce 

súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 92), práce so živicami (§ 95), 

nahrievacie zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Výnimky z tejto vyhlášky 

stanovuje § 103.    

Pracovníci stavby musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí 

byť vytvorený záznam potvrdený ich vlastnoručným podpisom. Vedenie stavby zaistí účinný 

dohľad nad dodržovaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie 

za ich nedodržovanie. 

 

Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného 

značenia: 

- použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej 

úprave, 

- dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych 

stĺpikoch, 



- dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím 

prác, ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo 

iným vhodným spôsobom, 

- realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v 

smere jazdy, ich zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy, 

- s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ, 

- dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia 

byť správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť, 

- použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 

vyhlášky MV SR č.9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR 

č.8/2008 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a príslušnú STN, 

- pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe 

ochranný odev oranžovej farby, 

- v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za 

zníženej viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem, 

- vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami 

znečisťovaná a poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas 

výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v 

prípade znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a 

ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky, 

- pred začatím prác je nutné prizvať ODI na kontrolu umiestnenia dočasného 

dopravného značenia, 

- zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného 

značenia určí realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo, 

- trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s dočasným značením sa počas 

výstavby prekryje. 

- pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci, platia všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 

374/90 Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach. Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod 

elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach 

podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi. 

 
2.6. Protipožiarne zabezpečenie stavby : 
 

V zmysle vyhl. č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb: 

komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie 

jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa nezapočítava 

parkovací pruh.  

 
2.7. Určenie ochranných pásiem : 

 
Ochranné pásmo pre objekt SO 02 vzhľadom na údržbu je cca 4m.    

 
2.8. Výrub stromov : 
 

V rámci výstavby SO 01 Most nedôjde k výrubu stromov. V rámci výstavby SO 02 
Úprava toku dôjde k odstráneniu náletových porastov a kríkov na brehoch. 
 



3. Zemné práce: 
 

Terén staveniska je rovinatý. Nadmorská výška je v rozmedzí 525 - 530 m n.m.  

 V rámci zemných prác budú realizované násyp, zásypy, výkopy a odkopy v mieste 

mostu, navrhovanej trasy miestnej komunikácie, vybúranie celej konštrukcie vozovky 

existujúcej komunikácie v trase novonavrhovanej komunikácie a frézovanie a búranie 

jestvujúcich stmelených a nestmelených vrstiev vozovky v mieste napojenia na existujúcu 

cestu III/2020 a miestnu komunikáciu, búranie oporného múru vodného toku.  V prípade 

znehodnotenia pláne vozovky alebo podkladu je možné previezť stabilizáciu (cement, vápno) 

podľa typu zeminy v podloží. V prípade, že výkopy budú prevádzané v miestach 

inžinierskych sietí, musia byť výkopové práce prevádzané ručne.  

Odhumusovanie je navrhované v minimálnej hrúbke 200 mm, pričom sa oddelí 

vhodný materiál na spätné použitie od materiálu nevhodného na zahumusovanie. 

  

4. Zásobovanie vodou : 
 

Dovoz úžitkovej vody potrebnej k výstavbe si zabezpečí dodávateľ dohodami 
s investorom.  Pitná voda pre pracovníkov bude dovážaná vo fľašiach resp. z objektu 
základnej školy prípadne z najbližšieho požiarneho hydrantu. 

 
5. Podzemná voda : 

 
            Podzemná voda môže sťažovať výkon stavebných prác pri hĺbkovom zakladaní.   
 
9. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Odpady v štádiu stavebnej výroby: 

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 

ods.1 písm. f zákona č.409/2006 Z.z. Zhotoviteľ stavby  je povinný v súlade s §40c ods.4 

zákona č.409/2006 Z.z. stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti  a odpady z demolácii 

materiálovo zhodnotiť pri výstavbe v čo najväčšej možnej miere. Skládku odpadov určí 

dodávateľ stavebných prác po dohode s investorom. 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené: 

Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác: 

Č. skupiny, 
podskupiny a 

druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 
Kategória 
odpadu  

17 
Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy 

kontaminovaných miest) 
  

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika   

17 01 01 Betón O 

17 02 Drevo, sklo a plasty   

17 02 01 Drevo O 

17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky   

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)   

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

http://www.zakony.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=~/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=~/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=14636&Version=-1
http://www.zakony.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=~/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=~/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=14636&Version=-1


17 05 
Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch) kamenivo a materiál 

z bagrovísk 
  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií   

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O 

 
Odpady  vznikajúce na mieste hlavného staveniska počas stavebných prác objektu: 

Druh 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 
Kategória 
odpadu  

03 
Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, 

reziva a nábytku 
  

03 01 Odpady zo spracovania dreva a výroby z reziva a nábytku   

03 01 05 
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, 
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04  

O 

03 01 99 odpady inak nešpecifikované 
 

08 
Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových 

hmôt (farieb, lakov), lepidiel a tesniacich materiálov 
  

08 01 Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov   

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 

08 01 99 odpady inak nešpecifikované   

08 04 Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov   

08 04 10 odpadové lepidla a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O 

08 04 99 odpady inak nešpecifikované   

12 
Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov 

kovov a plastov 
  

12 01 Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov   

12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 

12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O 

15 
Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a 

ochranné odevy inak nešpecifikované 
  

15 01  Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov)   

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 03 obaly z dreva O 

15 01 04 obaly z kovu O 

15 01 05 kompozitné obaly O 

15 01 06 zmiešané obaly O 

17 
Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy 

kontaminovaných miest) 
  

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika   

17 01 01 betón O 

17 02  Drevo, sklo a plasty   

17 02 01 drevo O 

17 02 03 plasty O 

17 03 Bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky   

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 05 
Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch) kamenivo a materiál 

z bagrovísk 
  



17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií   

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O 

 

 

Spôsob nakladania s odpadmi: 

Nakladanie s odpadmi je nutné vykonávať v súlade s §39 - §48 zákona č.223/2001 

Z.z.Držiteľ odpadu je povinný postupovať v zmysle §19 ods.1 zákona č.223/2001 Z.z. (Zákon 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Spôsob nakladania s jednotlivými 

odpadmi bude prevádzaný v zmysle predmetného zákona (zákon č. 223/2001 Z.z.), podľa §2 

zákona odsek 5 a §19 ods.1 zákona č.223/2001 Z.z. a pri postupovať v zmysle §20 zákona 

č.223/2001 Z.z.. 

Upozornenie: 

Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 

sietí. V miestach predpokladaného kontaktu s podzemným vedením inžinierskych sietí je 

nutné postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu vedenia. Vedenie všetkých inž. 

sietí v priestore staveniska je potrebné nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy 

realizovať ručne a všetky poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde 

stavebných mechanizmov dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 

 

8.  Požiadavky na uskutočňovanie stavby : 
 
-  investor pred začatím stavby určí lokalitu pre odvoz prebytočnej zeminy 
- pred odovzdaním staveniska investor zabezpečí vydanie súhlasu na dočasné užívanie 
pozemkov pre zariadenie staveniska, v prípade potreby zabezpečí majetkoprávne 
vysporiadanie a vytýči na stavenisku všetky inžinierske siete a objekty, ktoré by mohli byť 
výstavbou dotknuté. 

 
                                                                                       Vypracoval : Ing. Milan Krchňavý 
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Stavba:                                   „Most - základná škola - Korňa“  

Miesto stavby:    Korňa 

Okres:     Čadca 

Kraj:                Žilinský 

Investor:                                           Obec Korňa  

Stupeň PD:                                       Dokumentácia na stavebné povolenie (PSP) 

Zodpovedný projektant:                   Ing. Milan Krchňavý 

Dátum spracovania:                          07/2015 
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Stavba:                                   „Most - základná škola - Korňa“  

Miesto stavby:    Korňa 

Okres:     Čadca 

Kraj:                Žilinský 

Druh stavby:              Novostavba 

Investor:                                           Obec Oravské Veselé  

Stupeň PD:                                       Dokumentácia na stavebné povolenie (PSP) 

Profesia:                                           Inžinierske stavby 

Zodpovedný projektant:                  Ing. Milan Krchňavý 
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D.STAVEBNÁ ČASŤ  
 
Stavba:                                   „Most - základná škola - Korňa“ 

Objekt:                                            SO 01  MOST 

Miesto stavby:    Korňa 

Okres:     Čadca 

Kraj:                Žilinský 

Druh stavby:              Novostavba 

Investor:                                           Obec Korňa  

Stupeň PD:                                       Dokumentácia na stavebné povolenie (PSP) 

Zodpovedný projektant:                  Ing. Rastislav Múdry, Ing. Milan Krchňavý 

Dátum spracovania:                          07/2015 

 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 

      TECHNICKÁ SPRÁVA 
01  PREHĽADNÝ VÝKRES 
02  TVAR NOSNEJ KONŠTRUKCIE 
03  TVAR OPORY č.1 
04  TVAR OPORY č.2 
05  DETAIL AMZ, ODVODNENIE 
06  VÝKRES ZÁBRADLIA 
07  SKLADBA VOZOVKOVÝCH VRSTIEV MOSTA 
08  STATICKÝ PREPOČET 
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Stavba:                                   „Most - základná škola - Korňa“ 

Objekt:                                            SO 02  Úprava toku 

Miesto stavby:    Korňa 

Okres:     Čadca 

Kraj:                Žilinský 

Druh stavby:              Novostavba 

Investor:                                           Obec Čadca  

Stupeň PD:                                       Dokumentácia na stavebné povolenie (PSP) 

Zodpovedný projektant:                  Ing. Milan Krchňavý 

Dátum spracovania:                         07/2015 

 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh 

 
      TECHNICKÁ SPRÁVA 
01  SITUÁCIA  
02  VZOROVÝ PRIEČNY PROFIL 
03  CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE PROFILY 
04  POZDĹŽNY PROFIL 
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Stavba:                                   „Most - základná škola - Korňa“ 

Objekt:                                            SO 03 Komunikácie – dopravné napojenie mosta 

Miesto stavby:    Korňa 

Okres:     Čadca 

Kraj:                Žilinský 

Druh stavby:              Novostavba 

Investor:                                           Obec Čadca 

Stupeň PD:                                       Dokumentácia na stavebné povolenie (PSP) 

Zodpovedný projektant:                  Ing. Milan Krchňavý 

Dátum spracovania:                          07/2015 

 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
 

01  TECHNICKÁ SPRÁVA 
02  SITUÁCIA + TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
03  POZDĹŽNY PROFIL 
04  CHARAKTERISTICKÉ PRIEČNE REZY 
05  VÝKRES DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA 
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Objekt:                                            SO 01 Most 

Miesto stavby:    Korňa 

Okres:     Čadca 

Kraj:                Žilinský 

Druh stavby:              Novostavba 

Investor:                                           Obec Korňa  

Stupeň PD:                                       Dokumentácia na stavebné povolenie (PSP) 

Zodpovedný projektant:                  Ing. Milan Krchňavý 

Dátum spracovania:                         07/2015 
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