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Účel územia - jestvujúci stav

Zámerom investora pri tvorbe zadania na riešenom území bola rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie
v obci Košeca, na Železničnej ulici. Tento zámer vychádza z potreby zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravnú
obslužnosť  daného územia, ktorú súčasný stav komunikácie nedokáže garantovať.
Jestvujúca  komunikácia v súčasnosti nespĺňa požiadavky na ňu kladené. Jedná sa o dvojpruhovú obojsmernú
komunikáciu v strednej časti zúženú na jednopruhovú obojsmernú komunikáciu s dĺžkou 100 m.  Na komunikáciu
sú priamo napojené vjazdy na súkromné pozemky RD. Komunikácia je asfaltová, v súčasnosti so silne
poškodeným a degradovaným krytom vplyvom stavebnej činnosti v obci, ako aj vplyvom končiacej doby
životnosti komunikácie.  Odvodnenie je riešené cez nespevnené krajnice do okolitej zelene.
Od križovatky s Hlavnou ulicou po križovatku so Želiarskou nemá jestvujúca komunikácia chodník. Od Želiarskej
po križovatku s Továrenskou je chodník jestvujúci, s betónovým a asfaltovým krytom.
Jestvujúca komunikácia je v nevyhovujúcom technickom stave, preto investor - obec Košeca - pristúpil
k vypracovaniu  štúdie riešiacej návrh prestavby a opráv komunikácie.

Navrhovaný stav

Architektonická štúdia rieši stavebné úpravy a obnovu jestvujúcej miestnej komunikácie na Železničnej ulici.
Všetky šírky komunikácie sú navrhované tak, aby v maximálnej možnej miere kopírovali jestvujúce komunikácie
a zabezpečila sa plynulá a bezpečná premávka na komunikácii v oboch smeroch.

Architektonická štúdia rieši cestu v úseku medzi križovatkou ulíc Železničná a Hlavná a križovatkou so Želiarskou
ako dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu s chodníkom šírky 1,0 m na ľavej strane. Dvojpruhová komunikácia je
navrhovaná šírky 2x2,75 m s odvodňovacou prídlažbou šírky 0,25 m na ľavej strane komunikácie. Priečny sklon je
navrhovaný jednostranný, smerom k potoku. Odvodnenie komunikácie v tomto úseku bude zabezpečené
priečnymi žľabmi vedenými cez chodník do zelene za chodníkom.
Od križovatky so Želiarskou ulicou bude v dĺžke 96,68 m cesta zúžená na jednopruhovú obojsmernú cestu
s prednosťou v jazde protiidúcich vozidiel v smere z obce Košeca k železničnej stanici. Na ľavej strane úseku sa
nachádza jestvujúci betónový chodník na oceľovej nosnej konštrukcii. Tento sa zachová, očistí sa jeho kryt a uloží
sa nový asfaltobetónový kryt. Jednopruhová komunikácia je navrhovaná v šírke 3,5 m, s prídlažbou na
odvodnenie v šírke 0,25 m. Medzi vozovkou komunikácie a oplotením súkromných pozemkov bude štrková
deliaca plocha premenlivej šírky, minimálna šírka štrku je 630 mm.
Za jednopruhovým úsekom sa komunikácia opäť rozšíri na dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu so šírkou
2x2,75 m a prídlažbou 0,25 m na ľavej strane. Jestvujúci asfaltobetónový chodník na ľavej strane komunikácie sa
vybúra a nahradí sa novým chodníkom z betónovej dlažby, ktorý bude vyvýšený o 120 mm nad úrovňou vozovky
komunikácie. Odvodnenie tohto úseku bude zabezpečené pomocou uličných vpustí do novej dažďovej
kanalizácie zaústenej do Podhradského potoka tečúcehov susedstve komunikácie.
Všetky vjazdy na pozemky rodinných domov budú riešené ako asfaltobetónové. Jestvujúci zjazd k Podhradskému
potoku je súčasťou stavebných úprav. Jestvujúca spevnená plocha sa vybúra a uložia sa nové konštrukčné vrstvy
s asfaltobetónovým krytom.
Chodník v križovatke s Hlavnou ulicou až po križovatku so Želiarskou ulicou bude na ľavej strane - strana potoka -
opatrený oceľovým zábradlím.

V križovatkách sa stavebné úpravy Železničnej ulice zrealizujú tak, aby bolo možné plynulé napojenie
jestvujúcich komunikácií na novú komunikáciu.

Na ulici Železničná sa dopravným značením obmedzí maximálna povolená rýchlosť na 30km/h  a vylúčeným
státím vozidiel na jednopruhovej komunikácii.

Od križovatky ulíc Železničná a Továrenská po križovatku Železničnej s ulicou V Slatinách je navrhovaná výmena
jestvujúceho asfaltového krytu komunikácie. Jestvujúci kryt komunikácie sa zfrézuje a zrealizuje sa nový
asfaltový koberec. Celková dĺžka komunikácie, na ktorej sa bude realizovať výmena krytu je 176 m.

V Považskej Bystrici jún 2016                                                                                                 Ing. Rastislav Košuda

jestvujúce objekty
prestavba komunikácie na ulici Železničná = 2 268,00 m²
asfaltobetónový kryt

Výmery:

Navrhovaná prestavba komunikácie.................................................................................................... 2 268,00 m²
Navrhovaná výmena krytu komunikácie.............................................................................................. 1 110,00 m²
Navrhovaný chodník.............................................................................................................................       168,00 m²
Navrhovaná prestavba chodníkov celkom............................................................................................       223,00 m²

z toho asfaltobetónový kryt chodníka........................................................................................         83,00 m²
kryt chodníka z betónovej dlažby...............................................................................................       140,00 m²

Štrkové krajnice....................................................................................................................................       162,50 m²
Vjazdy na pozemky s asfaltobetónovým krytom..................................................................................       128,00 m²
Zábradlie pri chodníku..........................................................................................................................       142,00 m
Zábradlie pri chodníku - jestvujúce.......................................................................................................         58,00 m
Zjazd k Podhradskému potoku - asfaltobetónový kryt.........................................................................         45,00 m
Dažďová kanalizácia..............................................................................................................................         91,50 m


