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Ve®
„Trnava, RskonUnjkcI* miestnej komunikácie Zalaný kričok, 80 Lávka prt psáich a cyklistov ponad 
Trnávku, pare. č. S084/1 (reap. pare. č. 1074/104 Kkh£, tok Trnávka), 879S/2, Älfô, k. ú. Trnava“ - 
vyjadrenie pre stavebná konanie a realizáciu stavby

na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Štátny podnik.Ustom, doničeným dfla

Odštepný závod PieSťany, nás žiadate o vyjadrenie k predloženej projektovej dokumentácii, spracovanej pre 

účely vydania stavebného povolenia b realizáciu danej stavby. Predmetom projektu Je návrh nového 

premostenia (lávky) ponad vodný tok Trnávka, ktoré bude slúžiť na prechod chodcov a cyklistov. Nové 

premostenie bude súčasťou novej pešej komunikačnej ešete, ktorá sa navrhuje nesp. upravuje sa existujúca 

v rámci stavby obnovy ulice Zelený krfčok.

Vodný tok Trnávka preteká daným územím v regulovanom koryte, má lichoběžníkový tvar, sklony 

svahov sú upravené do sklonu oca 1:1,5, sú zahumusované a zatrávnené. V páte svahu sa nachádzajú nízke 

kamenne - betónové oporné múry výSky cca 1,20 m. V mieste navrhovanej lávky sú vybudované betónové 

schody (na obidvoch brehoch), ktoré slúžia na prístup a údržbu koryta toku. Tieto schody budú v rámd 

výstavby vybúrené a nahradené jedným novým schodiskom na pravom brehu (na strane centra mesta), šírka 

dna koryta je 7,0 m, výSka metbd dnom a prífahfým terénom je na pravom brehu cca 4,5 m (strana opory 1) 
a na ľavom brehu cca 5,6 m (opora 2). Pozdĺžny sklon koryta je cca 0,5 % a hĺbka vody prt bežnom stave cca 

0,3 m.
Nosné konštrukcia (ďalej .NIC) mosta Je tvorená ŽB monolitickou doskou votknutou do opôr. Opory 

sú nízke (pôdorysný tvar skoseného obdĺžnika), šírka opôr je rovnaké ako šírka nosnej konštrukcie (5,05 m), 

výška opory 1 Je 1 342 mm, výška opory 2 je 1 157 mm. Dĺžka NK mosta je 17,75 m, dĺžka premostenia j® 

14,75 m, šírka 5,05 m a rozpitie je 16,25 m.

Odvodnenie moste resp. lávky bude rleSené osadením líniového žľabu, ktorý bude ze mostom 

vyvedený do toku Trnávka. Na okrajoch nosnej konštrukcie bude osadené zábradlí© z nerezovej ocele.
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Pod lávkou, paždfô krídle! e ns breíiosh m®dzi lávkou g cestným mostom J® navrhnuté ©pavnenl® 

lomovým kamsftom hr. min. 200 mm, uloženým do betónového tôžk® hrúbky min. 150 mm na ěírku mín. (PD 
neuvádza). Opevnenie bud© následne vyš károván š com. meltou s odolnosťou XF2.

Ze oporou 2 vpravo je navrhnuté betónové prefabrikované schodisko lírky 1,0 m, vedúce z úrovne 

priľahlého terénu po oporný múrik, v úrovni dna toku Trnávka. Rozmery stupňov schodiska budú: ! x v *s- 

350 x 195 mm, po bokoch lemované betónovými múrikmi.

Predloženým hydrotechnickým výpočtom bola určená hladina vody v toku pod mostom pri ôieo (podľa 

údajov z SHMÚ Bratislava Qico “ 38,40 m3 s-1) v úrovni kóty o výške 143,10 m n.m., čo zodpovedá hĺbke vody 

cca 1,8 m. Na základe výpočtu bolo preukázané, že pri rezerve min. 0,5 m od najspodnejiloho bodu nosnej 

konštrukcie mostovky, navrhnuté lávka převedl® prietok 145,65 m3 g-1 (rezerva predstavuj© 400 %).

Z stftíŕĹvsu voděného toku Ymátá;® (póre. ú. Bů§4/1, k. ů. Tmám, te LV

emp. pQft. Ů. 1074/104 LV é. ¥f - vo viastnlctvo v syptům BVP, i.p.) a mĽlíséslm

pmsilúSmsJ pmpldowij tfokummíčcl® áÉovfey (omsil letg. LMMRolk®, 0S/B918) aútLuSma

s® dotMmlä týchto pmšmkmk:

S technickým návrhom zriadenia lávky a vykonaním navrhovaných stavebných úprav v danom úsemi 

sůhleiafrm. V miest® lávky a 3 m pred ® za lávkou opevniť svahy a dno koryta lomovým k@m@ftom hr. min. 

200 mm uloženým do betónového lôžke (hr. min. 150 mm) až po úroveň okolitého terénu - brehových 

línií. Na začiatku a na konci nového opevnenia bude zabezpečený plynulý prechod na existuj, koryto toku 

so zapusteným betónovým stabilizačným prahom, nevyčnievajúcim do pristočného profilu toku.

- Pri realizácii stavby požadujem® rešpektovať STN 73 6822 a STN 73 8201.

~ Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s nami spravovaným majetkem vopred oznámiť nate] úsekovej 

techničke (Ing. Badurová, 0903 460 617) a pri realizácii sa riadiť J@J pokynmi.

- Zriadení® stavby na pozemku v správ® SVP, i.p. zmluvne dorisifť na Odbore gprávy majetku na 02 

Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7784 405), uzatvorením zmluvy o zriadení ves. bremena do doby kolaudácie 

predmetnej stavby.

- Akékoľvek Iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, ku ktorým by došlo v rámd výstavby, uviesť 

do pôvodného stevu. Narušený terén v rámci ochranného páama toku zarovnať, zhutniť a dep®@tovať 

trávny kryt.

- Na prác® vykonávané v korýt® vodného toku J® potrebné podľa zákona NR SR č. 7/2010 Z z. o ©chren® 

pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a @lt® pred J ©ho schválením OÚ 

Trnava, Odborom starostlivosti o ŽP ho predložiť nai§®j organizádl na odsúhlasenie.

Po ukončení stavby všetky zásahy do nami spravovaného majetku zamerať a najneskôr r® kolaudácii 

gtavby, na ktorú žiadam© byť prizvaní, nám odovzdať po realizačné zamerania stavby aj v digitálnej podoba 

(vo formát® DWG, DGN).
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UpQzorňuj@rm Vás, 2e vlastník stavby umtestnanaj vo vodnom toku j& povinný rm vhmtné náklady 

podľa ust. § 47 ods. 3 vodného zákona dbať o jaj riadnu údržbu a statickú baspsônosť, aby naohrozomla 

plynutý odtok vôd, nakoľko nazodpovadšma za škody spôsobená účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako 

i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona). Z uvedeného vlastníkovi tejto stavby 

vyplýva povinnosť čistenia koryta v profile premostenia.

Zrtedante stavby si vyžaduje súhlas OÚ Trnava, Odboru starostlivosti o ŽP podFa ust § 27 ods. 1 

citovaného vodného zákona.

S pozdravom

Ing. Jozefína Slezáková 
riaditeľka'

OdStopného závodu PieSťany
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