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Technická správa  PD „Úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP Rajec, 2 etapa“ 

Časť F1 -  Spevnené plochy – SO04    Úpravy miestnych komunikácií – rekonštrukcia, 

                  SO 04a Úpravy miestnych komunikácií   

 

ZMENA  

Technická správa SO 04a Úpravy miestnych komunikácii, vetva I,  časť ul. 

Bielisko, Rajec 
 
Z dôvodu zámeru realizácie časti PD „Úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP Rajec, 2 etapa“  SO 

04a Úpravy miestnych komunikácií, vetvy I,  časť ul. Bielisko Vám predkladáme  zmenu technickej 

správy v rozsahu zámeru realizovaných stavebných prác:  

 

Predmetom stavebných úprav je  ul. Bielisko v Rajci. V roku 8/2009 bola vypracovaná projektová 

dokumentácia  priliehajúcich ulíc k Námestiu pod názvom : „Úprava  ciest priliehajúcich k Nám. SNP 

Rajec, 2. etapa“. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. arch. Stanislav Kristiník – PROKRIST 

Žilina, Ing. Arch. Peter Krajč AUT Žilina. 

 

V  druhej etape sú riešené priľahlé ulice k námestiu označené vetvami A, D, F, G, H, I, J,  ktoré 

nadväzujú na PD „Pamiatková zóna Rajec – úpravy spevnených plôch, zelene, verejné osvetlenie a 

drobná architektúra“  realizované v roku 2009-2011. 

Predmetom stavebných úprav je realizácia vyššie uvedenej  PD, vetvy „I“ časť ul. BIELISKO.   

 

V projektovej dokumentácií je vetva „I“ zložená z  časti ul. Kukučínovej, ktorú lemujú z ľavej strany 

budova rozostavenej športovej haly a pošty smerom k Námestiu a vpravo od Námestia pokračuje časť 

ul. Bielisko smerom na  Námestie Andreja Škrábika (trhovisko). 

 

Stavebné úpravy ul. Bielisko v stavebnej časti spočívajú v úplnej výmene krytu a to na zámkovú 

dlažbu KORZO – bledosivá a tmavosivá hrúbka 70 mm v grafickej úprave v zmysle PD 2 etapy, 

objektu SO04, nadväzujúc  na  už realizovanú „Pamiatkovú zónu“.  

 

V časti ul. Kukučínova pri Námestí a napájanie na ul. Bielisko sa vymení len stávajúca dlažba typu 

„H“, 192,56 m
2
 za dlažbu KORZO v zmysle PD s vybúraním zapusteného lemujúceho obrubníka. 

V tejto časti sa už nachádzajú nové podkladové vrstvy, vrátanie cementovej stabilizácie, rok 8/2002.  

 

V časti ul. Bielisko sa vymenia všetky konštrukcie a to kryt z asfaltu vrátane konštrukcií do 

hĺbky 360 mm, výmera  357 m
2
.  Nové vrstvy budú spočívať : 7 mm dlažba zn. Korzo, 4 mm 

podsyp, 100 mm cementová stabilizácia a 150 mm podklad zo štrkodrte.  

 

V záujmovej časti sa nachádzajú podzemné siete a to MTS,  diaľkové káble, plynovod, vodovod, 

kanalizácia, el. silové káble. Pri zemných prácach bude treba postupovať zvlášť opatrne, nakoľko je tu 

mimoriadne zahustená telefónna sieť vzhľadom na blízkosť pošty. Hĺbka zrovnávajúcej pláne 

vzhľadom na plytkosť uloženia telefónnej siete sa bude po odkrytí posudzovať a pri zakladaní sa môžu 

prijať potrebné opatrenia.  

 

Ostatné práce a postupy sú zrejmé z PD  a technickej správy časti F1. Spevné plochy  projektovej 

dokumentácie „Úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP Rajec, 2 etapa“ . 

 

Vypracoval: Jaroslav Rybárik 

 


