
Január 2022  - vytyčovanie sieti , ochrana STL plynovodu 

Február 2022 – vytyčovanie sieti, sondy pre overenie polôh sieti (vodovod, plyn, teplovod, 

telekomunikačné káble), betonáž základov stožiarov trolejového vedenia 

Marec 2022 -  presmerovanie dopravy DDZ, preložky a ochrany IS, frézovanie asfaltového 

a betónového krytu vozovky 

Apríl 2022 -  frézovanie asfaltového krytu vozovky, búranie kolektorov, pätiek osvetlenia 

a dopravného značenia 

-          demontáž svetelnej signalizácie a osvetlenia 

-          prekládky a ochrany IS, realizácia pretlakov 

Máj 2022  

-          frézovanie asfaltového krytu vozovky, búranie chodníkov, odstránenie mačiny 

-          prekládky vodovodu , podzemného vedenia VN, optických káblov 

-          výstavba dažďovej kanalizácie cesty 

-          pretlaky pre diaľkové káble 

Jún 2022 

-          výstavba dočasných rozšírení vozovky pre výstavbu kanalizácie 

-          realizácia dažďovej kanalizácie 

-          riadené pretlaky pre svetelnú signalizáciu 

-          ochrany vodovodov, plynovodov, káblov DPMK 

-          preložky optických káblov 

-          výmena podložia pre obchádzkovú trasu a dočasný most cez Myslavský potok, 

príprava ôpor pre dočasný most 

Júl 2022 

-           preložky a ochrany IS 

-          odhumusovanie terénu 

-          zemné práce na výmene podložia pravá strana 

-          sanačné vrstvy, drenáž 



-          prípojky NN pre svetelnú signalizáciu 

-          montáž dočasného mostu 

August 2022 

-          zemné práce na výmene podložia pravá strana 

-          sanačné vrstvy, drenáž 

-          ochrany vodovodov, plynovodov, káblov DPMK 

-          realizácia dažďovej kanalizácie 

-          montáž dočasného mostu , výstavba dočasnej komunikácie, presmerovanie 

dopravy 

-            

September 2022 

-          zemné práce na výmene podložia pravá strana 

-          sanačné vrstvy, drenáž 

-          konštrukčné vrstvy štrkodrva 

-          štrbinové žľaby 

-          demolácia existujúceho mostu nad Myslavským potokom 

-          realizácia dažďovej kanalizácie 

-           zemné práce, záporové paženie pre ľavý most a lávku pre cyklistov 

Október 2022 

-          zemné práce na výmene podložia pravá strana 

-          sanačné vrstvy, drenáž 

-          konštrukčné vrstvy štrkodrva 

-          štrbinové žľaby 

-          pokládka CBGM a obrubníkov 

-          zakladanie skúšobná pilóta  na moste 

-          zakladanie opôr lávky skúšobná pilóta 



  

November 2022 

-          konštrukčné vrstvy vozovky  asfalty 

-          pokládka  obrubníkov 

-          zakladanie opôr mostu na pilótach  ĽS 

-          zakladanie opôr lávky na mikropilótach 

-          zastávky MHD pravá strana 

-          konštrukčné vrstvy na chodníku a cyklistickej komunikácii 

December 2022 

-          pokládka asfaltov pravá strana, presmerovanie dopravy 

-          spodná stavba ľavého mostu 

-          spodná stavba krajné opory na lávke pre cyklistov, pokládka nosníkov 

-          konštrukčné vrstvy na chodníku a cyklistickej komunikácii 

-          zastávky MHD pravá strana 

  

 


