LEGENDA :
NAVRHOVANÁ ŠTRKOVÁ DOPADOVÁ PLOCHA 81,9 m2
SPEVNENÁ PLOCHA - BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
PODĽA VÝBERU INVESTORA, FARBA SIVÁ HR. 6 cm, 82,0 m2
NAVRHOVANÁ DREVENÁ LAVIČKA PODĽA VÝBERU INVESTORA
DL. 1800-2000 mm V POČTE 6 KS
NAVRHOVANÁ DREVENÁ LAVIČKA PODĽA VÝBERU INVESTORA
DL. 1500 -1600 mm V POČTE 5 KS
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NAVRHOVANÝ DREVENÝ SMETNÝ KôŠ PODĽA VÝBERU INVESTORA
V POČTE 4 KS

C´

C

NAVRHOVANÝ DREVENÝ ALTÁNOK PODĽA VÝBERU INVESTORA Ø 6 m
V POČTE 1 KS

B´

NAVRHOVANÁ DETSKÁ ZOSTAVA PODĽA VÝBERU INVESTORA
V POČTE 1 KS
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LEGENDA :
NAVRHOVANÁ ŠTRKOVÁ DOPADOVÁ PLOCHA 81,9 m2
SPEVNENÁ PLOCHA - BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
PODĽA VÝBERU INVESTORA, FARBA SIVÁ HR. 6 cm, 82,0 m2
EXISTUJÚCA SPEVNENÁ PLOCHA - ASFALT, 45 m2
NAVRHOVANÁ DREVENÁ LAVIČKA PODĽA VÝBERU INVESTORA
DL. 1800-2000 mm V POČTE 6 KS
NAVRHOVANÁ DREVENÁ LAVIČKA PODĽA VÝBERU INVESTORA
DL. 1500-1600 mm V POČTE 5 KS
NAVRHOVANÝ DREVENÝ SMETNÝ KôŠ PODĽA VÝBERU INVESTORA
V POČTE 4KS
NAVRHOVANÝ DREVENÝ ALTÁNOK PODĽA VÝBERU INVESTORA Ø 6 m
V POČTE 1 KS

NAVRHOVANÁ DETSKÁ ZOSTAVA PODĽA VÝBERU INVESTORA
V POČTE 1 KS

NAVRHOVANÝ BASKETBALOVÝ (STREETBALOVÝ) KôŠ PODĽA
VÝBERU INVESTORA V POČTE 2KS
NAVRHOVANÁ VÝSADBA - ČEREŠŇA PÍLKATÁ (SAKURA)
Prunus serrulata 'Kanzan' RESP. INÁ VÝSADBA V POČTE 2 KS
NAVRHOVANÁ VÝSADBA - BORIEVKA VIRŽÍNSKA (BLUE ARROW)
Juniperus scopulorum'Blue Arrow' RESP. INÁ VÝSADBA V POČTE 40 KS
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Charakter stavby :

Novostavba – spevnené plochy, osadenie mobiliáru

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
Projektová dokumentácia sa zaoberá návrhom riešenia oddychovej zóny v obci Čečejovce a to návrh
spevnenej plochy s nášľapnou vrstvou z betónovej zámkovej dlažby, osadenie detskej hracej zostavy
s návrhom dopadovej plochy, osadenie dreveného altánku, návrh murovaného ohniska s posedením,
doplnenie existujúceho ihriska o basketbalové (streetbalové) koše, osadenie mobiliáru a návrh výsadby.
Navrhovaná spevnená plocha s prvkami je navrhnutá v intraviláne obce a bude nadväzovať na existujúcu
stavbu asfaltového ihriska. Pôdorys navrhovanej spevnenej plochy sa skladá z troch geometrických tvarov
a to štvorca, šesťhrana a kruhu navzájom prepojených chodníkmi dĺžky 3 m a šírky 1,2 m. Navrhovaná
stavba je vzdialená zo západnej strany od cestnej komunikácie cca 5,2 m a z východnej strany od vodného
toku cca 10 m. Oddychová zóna je navrhnutá tak, aby nadväzovala na existujúce asfaltové ihrisko využívané
v zimnom období na zaľadnenie. Súčasťou návrhu je doplnenie existujúceho ihriska o basketbalové
(streetbalové) koše a mobiliár a tak vytvorenie komplexnej oddychovo-rekreačnej zóny pre obec.
V širšom okolí navrhovanej stavby je existujúca nízkopodlažná výstavba.
Prístup k oddychovej zóne bude neobmedzený, stavba je navrhnutá na otvorenom verejnom priestranstve.
Navrhovaná stavba nevyžaduje vyňatie z pôdohospodárskeho fondu a nevyžaduje výrub jestvujúcich
stromov.

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
K spracovaniu projektovej dokumentácie boli použité nasledovné východzie podklady:
-

Požiadavky investora
Kópia z katastrálnej mapy
Obhliadka pozemku
Dispozícia pozemku

ZDÔVODNENIE STAVBY, OCHRANNÉ PÁSMA, VYUŽITIE ÚZEMIA
Pred začatím stavebných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných sietí.

ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY
Novostavba je uvažovaná ako súbor viacerých stavebných objektov a to spevnenej plochy, hracej
zostavy, dreveného altánku, ohniska s posedením, basketbalových košov a doplnená mobiliárom a výsadbou
zelene.

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU
V mieste navrhovanej stavby a v čase jeho realizácie, sa nepredpokladá žiadna iná stavebná činnosť.
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PREHLAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV
Užívateľom a prevádzkovateľom navrhnutej stavby bude široká verejnosť.

VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE PRE NÁVRH
STAVBY
Charakter navrhovanej stavby si nevyžadoval vykonanie špeciálnych prieskumov. Bola prevedená
vizuálna obhliadka pozemku.

POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY
K spracovaniu projektovej dokumentácie bola použitá kópia z katastrálnej mapy.

PRÍPRAVA ÚZEMIA NA VÝSTAVBU
Príprava územia na výstavbu okolo stavby, na ktorej budú prebiehať stavebné úpravy, si nevyžaduje
žiadnu špeciálnu prípravu. Pred začatím výstavby budú investorom vytýčené všetky podzemné siete. Prístup
na stavenisko je zabezpečený zo západnej strany z priľahlej cestnej komunikácie.

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
Architektúru novostavby tvorí spevnená plocha tvorená z troch geometrických tvarov a to štvorca,
šesťhrana a kruhu navzájom prepojených chodníkmi dĺžky 3 m a šírky 1,2 m.
Po vyhotovení stavebných prác bude potrebná dodatočná úprava terénu.
Osvetlenie objektu sa v tejto PD neuvažuje je možné dodatočné navrhnutie exteriérového osvetlenia.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE, STATIKA
Spevnená plocha bude tvorená nášľapnou vrstvou z betónovej zámkovej dlažby (farby sivej) podľa výberu
investora, ukladacej vrstvy z vápennej drvy fr. 4/8 mm a základovej drenážnej vrstvy z vápennej drvy frakcie
15/45 mm. Hĺbka navrhovaného výkopu je 280 mm.
Súčasťou spevnenej plochy sú parkové obrubníky 200x50 mm dĺžky 500 mm prípadpe 1000 mm ukladané
do betónového lôžka (betón C16/20).
Ohnisko je navrhnuté ako murované zo šamotových tehál rozmerov 300x150x65 mm ukladaných do
šamotovej malty. Vnútorný priemer ohniska je 900 mm s hĺbkou cca 410 mm. V okolí ohniska je navrhnuté
sedenie a to 5 ks drevených lavičiek dĺžky 1500 až 1600 mm kotvených do betónovej zámkovej dlažby.
Dopadová plocha detskej hracej zostavy je navrhnutá rozmerov 9100x9000 mm (záleží od veľkosti hracej
zostavy vybranej investorom, odporúčam vybrať hraciu zostavu tak aby veľkosť a riešenie dopadovej plochy
vyhovovalo vybranej zostave), vyhotovená z riečneho štrku frakcie 4/8 mm bez obrubníkov. Hĺbka navrhnutého
výkopu a teda hrúbka vrstvy dopadovej plochy je 200 mm.
Drevený altánok je navrhnutý ako hotový výrobok priemeru 6m šesťhranného tvaru, ktorý bude vybavený
záhradným nábytkom. Osádza sa na vyhotovenú spevnenú plochu z betónovej zámkovej dlažby.
Existujúce asfaltové ihrisko bude doplnené o 2ks basketbalových (streetbalových) košov osadených do
betónového lôžka alebo kotvených do betónového základu.
Doplnkovú funkciu oddychovej zóny budú plniť navrhované drevené lavičky dĺžky 1800 – 2000 mm
umiestnené pri detskej zostave v počte 2 ks osadené do betónového lôžka a 2 ks smetných košov osadených do
betónového lôžka v časti pri detskej zostave a pri drevenom altánku.
Ďalší mobiliár a to v celkovom počte 4 ks drevených lavičiek dĺžky 1800 – 2000 mm a 2 ks drevených košov
osadených do betónového lôžka bude umiestnených pozdĺž oboch strán asfaltového ihriska.
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Navrhovaná oddychová zóna bude doplnená výsadbou zelene a to:
Čerešňa pílkatá (sakura) –Prunus serrulata 'Kanzan' ´v počte 2 ks a
Borievka viržínska (blue arrow) – Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' v počte 40 ks, resp. iná výsadba.

STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI
Počas výstavby je nutné dodržať príslušné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre jednotlivé
druhy stavebných prác. Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržať platné predpisy STN o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, najmä:
Vyhláška č.374 SÚBP a SBÚ zo 14.08.1990, s ktorou sa stanovujú základné požiadavky k zabezpečeniu
bezpečnosti prác a technických zariadení pri stavebných prácach.
Vyhláška č.59Zb., ktorá určuje základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti prác a technických zariadení pri
stavebných prácach.
Zákon 309/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška 500/2006 Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.
Nariadenie 396/2006 vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisku.
Nariadenie 395/2006 vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Nariadenie 392/2006 vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri používaní pracovných prostriedkov.
Nariadenie 391/2006 vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na pracovisku.
Nariadenie 387/2006 vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a zdravotného
označenia pri práci.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Navrhovaná stavba svojim konštrukčno-stavebným riešením nebude mať negatívny vplyv na životné
prostredie a okolitú prírodu. Odpady vzniknuté počas stavebných prác budú zaradené v zmysle zákona
365/2015 Z.z., v ktorom sa ustanovuje katalóg odpadov.
Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržať ustanovenia zákona č. 233/2001 Z.z.
o odpadoch a vyhlášky 283/2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o uložení odpadoch.
Odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať. Zneškodnenie je možné len na riadnej skládke odpadov.
Skutočné množstvá odpadov sa môžu od odhadovaných líšiť.
ODPADY VZNIKAJÚCE ZO STAVEBNÉHO PROCESU
17 05 04
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 „O“
17 05 06
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 „O“
Množstvo
42 t
Odobratá zemina sa použije na dodatočné úpravy terénu.
17 01 07
17 09 04

zmesi betónu, tehál, …iné ako uvedené v 17 01 06 „O“
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03
Množstvo
8,4 m3
Tieto materiály môžu byť priamo na stavbe materiálovo využívané. Zvyšné množstvá je potrebné vyviesť
na skládku na to určenú.
15 01 01
obaly z papiera a lepenky „O“
15 01 02
obaly z plastov „O“
15 01 03
obaly z dreva „O“
15 01 06
zmiešané obaly „O“
Množstvo
45 kg
V prípade vzniku takýchto odpadov je potrebné zriadiť v rámci stavby zberné miesto, kde sa budú uvedené
druhy odpadov zhromažďovať a následne budú odovzdané na recykláciu (železný šrot, drevo, čisté obaly z
plastov).
V rámci stavebných prác sa nepredpokladá vznik nebezpečných odpadov. V prípade vzniku takéhoto
odpadu musí byť odpad zneškodnený v súlade s právnymi predpismi.
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VPLYV NA OVZDUŠIE
Počas stavebných prác vplývajú na okolité ovzdušie emisie vznikajúce prepravovaním stavebných
materiálov, výfukové plyny zo spaľovania pohonných hmôt používaných motorových vozidiel a stavebných
mechanizmov. Tieto vplyvy je potrebné eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave,
prikrývaním kontajnerov a taktiež polievaním pre zníženie prašnosti.

ZÁVER
Táto PD je vypracovaná pre potreby ohlásenia drobnej stavby resp. spojeného územného a stavebného
konania, pre realizáciu stavby je potrebné vypracovanie realizačného projektu.

Dňa 10.08.2019

Ing. Martina Krajňáková
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EXISTUJÚCA SPEVNENÁ PLOCHA - ASFALT, 45 m2
NAVRHOVANÁ DREVENÁ LAVIČKA PODĽA VÝBERU INVESTORA
DL. 1800-2000 mm V POČTE 6 KS

126/3

NAVRHOVANÁ DREVENÁ LAVIČKA PODĽA VÝBERU INVESTORA
DL. 1500 -1600 mm V POČTE 5 KS
NAVRHOVANÝ DREVENÝ SMETNÝ KôŠ PODĽA VÝBERU INVESTORA
V POČTE 4 KS
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NAVRHOVANÝ DREVENÝ ALTÁNOK PODĽA VÝBERU INVESTORA Ø 6 m
V POČTE 1 KS

NAVRHOVANÁ DETSKÁ ZOSTAVA PODĽA VÝBERU INVESTORA
V POČTE 1 KS

126/4
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NAVRHOVANÝ BASKETBALOVÝ (STREETBALOVÝ) KôŠ PODĽA
VÝBERU INVESTORA, V POČTE 2KS
NAVRHOVANÁ VÝSADBA - ČEREŠŇA PÍLKATÁ (SAKURA)
Prunus serrulata 'Kanzan' RESP. INÁ VÝSADBA V POČTE 2 KS

1339/1

NAVRHOVANÁ VÝSADBA - BORIEVKA VIRŽÍNSKA (BLUE ARROW)
Juniperus scopulorum'Blue Arrow' RESP. INÁ VÝSADBA V POČTE 40 KS
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