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1. Charakteristika územia výstavby

1.1 Zhodnotenie staveniska   

Návrh rieši rekonštrukciu jestvujúcej lesnej cesty, ktorá sa napája na  štátnu cestu Bošany –
Skýcov.  Plocha  zostáva  pôvodná,  bez  nároku  na  zväčšenie  výmery.  Plánované  práce
nevyžadujú demolácie objektov,  nezasahujú do iných rozvodov a zariadení ani existujúcej
lesnej pôdy. 
V priestore staveniska vetvy „A“ je vybudovaný plynovod. Pred zahájením stavebných prác je
potrebné zabezpečiť presné vytýčenie trasy podzemných vedení.

1.2 Údaje o prieskumoch     

Na lesnej  komunikácii  neboli  vykonané žiadne prieskumy z hľadiska zisťovania  podložia,
únosnosti   ap.  Bola  vykonaná  vizuálna  obhliadka  za  účelom  zistenia  rozsahu  nekvality
povrchu. 

1.3. Prehľad mapových a     geodetických  podkladov  

Podkladom  pre  vypracovanie  projektových  prác  boli  mapové  podklady   a kontrolné
premeranie.  Pre  vypracovanie  realizačného  projektu  (  v  prípade  potreby)   je  potrebné
podrobné výškopisné a polohopisné zameranie úsekov určených na rekonštrukciu.

1.4 Príprava pre výstavbu

Stavebné  a montážne  práce  budú  realizované  v projektovanom  rozsahu  v podmienkach
jestvujúcej a funkčnej prevádzky. 
Stavenisko sa vybaví organizačne a technický tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb
a aby bolo vyhovené príslušným predpisom o BOZP. Nároky na riešenie terénnych úprav
nevznikajú.  Uvoľnenie  pozemkov  a objektov,  likvidácia  nadzemných  vedení,  demolácie
objektov a pod. nepripadajú do úvahy. Charakter staveniska umožňuje okamžitý nástup na
začatie stavebných prác.

2.Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie

2.3 Riešenie dopravy

Po zrealizovaní rekonštrukcie budú dopravné podmienky účelovej lesnej cesty vyhovujúce.
Projektovanie z titulu zmeny nárokov dopravy sa nevyžaduje. Dopravné trasy a ich šírkové
usporiadanie je riešené na základe dodaných podkladov, zostávajú pôvodné, nemenia sa.
 
2.5 Starostlivosť o     životné prostredie   

Stavba  svojím  charakterom  počas  realizácie  nebude  mať  nepriaznivý  vplyv  na  životné
prostredie. V prípade potreby dodávateľ stavby spolu s investorom zabezpečí súlad výkonu
s podmienkami  §  39  Vyhl.  Č.  223/2001  Z.z.  –  Nakladanie  s komunálnymi  odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi. Rovnako pracovné podmienky z hľadiska hygieny práce
a sociálneho zabezpečenia prevádzky budú pri realizácii stavby vyriešené. 

Vplyv stavby na životné prostredie
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Posúdenie vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a zákona č. 391/2000
Z.z. 
Stavba a jej  prevádzka nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie.  Realizáciou stavby
nedôjde k nadmernému zvýšeniu hlučnosti a prašnosti, miera vplyvov na životné prostredie
je obvyklá a primeraná druhu stavebnej činnosti. 

Pri  návrhu  rekonštrukcie  cesty   sa  uvažuje  s  prebytkom výkopu  11  803,81  t,   ktorý  je
zatriedený podľa katalógu odpadov ( vyhláška 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov )
nasledovné:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo skupiny Názov skupiny Kategória Množstvo Spôsob
podskupiny podskupiny odpadu v t zhodnotenia

a druh odpadu resp. zne-
škodnenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1705 Zemina a kamenivo      

170506 Zemina a kamenivo iná
ako v 170505     O 11 803,81        D1

Poznámka:

Kategória odpadu O – Ostatný odpad ( tvorba nebezpečného odpadu sa   
nepredpokladá)

Zhodnocovanie , resp. zneškodňovanie
    D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu ( napr. skládka 

odpadov)

Ochrana ovzdušia
Riešenie vplyvu stavby a jej prevádzky na ovzdušie a riešenie ochrany ovzdušia neprichádza
do úvahy.

Bezpečnosť práce a     technických zariadení  
Počas prác  zhotoviteľ   bude  rešpektovať  ustanovenia  zákona  o  bezpečnosti  a ochrane
zdravia pri práci a  bezpečnosti technických zariadení.
Stavebné  práce je  potrebné vykonávať  s ohľadom na  technické a realizačné  podmienky,
ktoré sú stanovené výrobcami stavebných materiálov. Všetky stavebné a montážne práce
vykonať v zmysle platných STN pre realizáciu stavebných prác pri dodržaní technologickej
disciplíny v stavebnej výrobe a podľa platných predpisov o BOZP.  

V Nitre, 03.2011 
Vypracoval: Ing. Arpáš, Lačný
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