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Oznámenie o realizácii geologických prieskumných prác na úlohe „Rýchlostná cesta R2
Križovatka D1 - Trenčianska Turná“.

Dovoľujeme si Vás informovať o realizácií prieskumných prác podrobného inžinierskogeologického
prieskumu rýchlostnej cesty „R2 Križovatka D1 - Trenčianska Turná“, ktoré bude naša spoločnosť DPP
Žilina, s.r.o., realizovať na základe objednávky spoločnosti R-PROJECT INVEST, s.r.o., Bratislava
a požiadaviek Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Bratislava.
Prieskumné geologické práce budú pozostávať z realizácie vŕtaných, kopaných a penetračných
sond (hĺbka 2 až 30 m), skúšok in-situ, geofyzikálnych a geodetických prác. Niektoré vrty budú zabudované
pre monitoring diela počas výstavby a jeho prevádzky. Ostatné prieskumné diela budú likvidované spätným
zásypom.
Navrhované prieskumné diela sú situované v koridore projektovanej rýchlostnej cesty R2,
v navrhovaných križovatkách a mostných objektoch, v zárezoch, v násypoch a v širšom okolí trasy
rýchlostnej cesty R2.
Oblasť záujmového územia trasy rýchlostnej cesty R2 Križovatka D1 - Trenčianska Turná je
zobrazená v priloženej Prehľadnej situácii záujmového územia; lokalizácia projektovaných prieskumných
diel v priloženej Podrobnej situácii navrhovaných geologických diel.
Technické práce budú realizované v mesiacoch december 2017 až máj 2018.

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných:
Ing. Peter Žiak, konateľ spoločnosti, tel.: 0915 843 128, e-mail: peter.ziak@dppzilina.sk
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických:
RNDr. Anna Grenčíková, zodpovedný riešiteľ úlohy, tel.: 0917 112 590, e-mail:
anna.grencikova@dppzilina.sk
Ďakujeme a zostávame s pozdravom
Ing. Peter Žiak
konateľ spoločnosti
Prílohy:

Prehľadná situácia záujmového územia
Podrobná situácia navrhovaných geologických diel
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