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1 . Charakter územia výstavby . 

1.1  Zhodnotenie staveniska . 

Navrhovaná stavba je navrhnutá v súlade s urbanistickými , enviromentálnymi 

, architektonickými zásadami a  s minimalizáciou negatívnych dopadov  na 

životné prostredie .  Pozemok  sa nachádza v zastavenej časti  obce . 

Pre všetky staveniská , pri ich zriaďovaní  a prevádzke , platia všeobecné 

požiadavky ustanovené príslušnými právnymi  predpismi ( najmä z. č . 237/2000 

Z . z. a vyhláška č.374 /1990 Zb. ) , ktoré sú povinní všetci  účastníci výstavby 

rešpektovať  . Stavenisko bude zabezpečené pred vstupom cudzím osôb na 

miesta , kde môže dôjsť k ohrozeniu života , alebo zdravia . Na stavenisku  bude 

umožnené  bezpečné skladovanie stavebných materiálov  a umiestnenie 

zariadenie staveniska , ako aj bezpečný pohyb pracovníkov . Na stavenisku 

pritom musí byť potrebné vybavenie  na vykonávanie stavebných prác  a na 

pobyt osôb vykonávajúcich tieto práce a musí byť zriadené a prevádzkované 

tak , aby bola zabezpečená  ochrana zdravia na stavenisku a jeho okolí , ako 

aj ochrana životného prostredia , vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie 

odpadu a musia byť dodržané podmienky všetkých ochranných pásiem .  

1.2  Údaje o prieskumoch 

Bol realizovaný štandardný stavebný prieskum. 

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 

Ako mapový podklad  bola použitá kópia z katastrálnej mapy , resp. zameranie 

– obhliadka lokality. 

1.4  Príprava územia na výstavbu  

Územie  na výstavbu musí byť označené a primerane zabezpečené  pred 

vstupom cudzích osôb  tak , aby neprišlo k ohrozeniu zdravia  a života osôb . Pri 

zriaďovaní zariadenia staveniska je potrebné postupovať tak , aby zariadenie 

staveniska neohrozovalo svojimi účinkami nadmerne svoje okolie  

a nezhoršovalo životné prostredie.  
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2. CELKOVÉ  URBANISTICKÉ , ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO- 

TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY           

 Obec Olešná vlastní pozemok KN 271/40 a jeho časť sa rozhodla 

zrenovovať – stavebne upraviť ako spevnenú plochu s príslušenstvom pre 

využite návštevníkov obce a občanov.  

Pozemok je situovaný v blízkosti budovy Obecného úradu , zrenovovaná plo-

cha  má výmeru cca 400m2. 

 Plocha bude slúžiť ako plocha pre potreby návštevníkov obce ako 

i miestnych -  na odstavenie osobných automobilov, resp. oddychové miesto 

pre cyklistov, čiastočne  informačné a náučné miesto – turistický „bod“. Je to 

lokalita blízko úradu – centra obce, v blízkosti komunikácie a rieky – Olešňanka 

– vhodné miesto na zastávku a oddych, resp. na zastavenie sa. 

 V rámci stavebných prác sa zrealizuje : 

- Spevnená plocha zo zátravňovacích dielcov -  betónových panelov 

- - ohraničenie  obrubníkmi a dopojenie na komunikáciu  

- Vlastné  zatrávnenie  ostatnej okrajovej danej plochy 

- osadenie doplnkov – 2 x info tabula, 3 x lavičky, smetný kôš a 2x stojan 

na bicykle 

- Realizáciu výsadby miestnych druhov s informačnými štítkami  o danom 

druhu- dodávka obce v samostatnom celku v II. Etape  

- Celkové okolie  bude dozelenené a upravené  

   Stavba je navrhnutá tak , aby neohrozovala zdravie ľudí  a aby bolo 

zabezpečené zdravé vnútorné prostredie .   

 

 

  

 

Návrh je zrejmý z grafickej časti PD – dokumentácie. 
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V uvažovanej  stavbe sa primerane prihliadalo i na osoby 

s obmedzenou  schopnosťou pohybu a orientácie . Stavba je navrhnutá tak , 

aby neohrozovala zdravie ľudí  a aby bolo zabezpečené zdravé vnútorné 

prostredie .   

Stavebno – konštrukčné riešenie je zrejmé z grafickej časti. 

Technické parametre stavby  : 

Zastavaná plocha 

Celková riešená plocha     400,00m2    

Z toho spevnená plocha    260,00m2      

2.2  Technológia hlavnej výroby  

Predmetná stavba nemá výrobný charakter.  

2.3  Požiadavky na dopravu 

Plocha bude   komunikačne napojená  z komunikácie – cesty. 

2.4  Úpravy plôch a priestranstiev  

- v PD celej  

2.5  Starostlivosť o životné prostredie 

Navrhovaná stavba –je navrhnutá v súlade s urbanistickými , enviromentálnymi 

, architektonickými zásadami a požiadavkami ochrany prírody a krajiny 

s minimalizáciou negatív. dopadov  na životné prostredie  .  

Vplyv stavby ako takej nebude mať negatívny dopad na životné prostredie . 

Stavbu  je potrebné realizovať ako riadený proces, ktorého dôležitou zásadou 

je zabrániť zmiešaniu   odpadu . Pri realizácii vznikne stavebný odpad , ktorý  

bude materiálovo  zhodnotený pri rekonštrukcii a ostatný bude  zneškodnený 

nasledovne: 

Kód odpadu názov , predpoklad . množstvo     označenie     zneškodnenie 

__________________________________________________________________________ 

17 01 01         betón                            0,50 t               O             skládka      

17 01 07 zmesi betónu           1,00                 O            skládka 

17 02 01         drevo                            0,01 t                O            spaľovanie     

17 04 05         železo a oceľ                0,15 t                 O            druhotná surovina      

17 09 04         zmiešané odpady         5,0 t                O            skládka     
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Odpadová výkopová zemina je stavebný odpad a bude  vyvezená na skládku 

– ide cca o 70m3!                                      

___________________________________________________________________________ 

2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

V zmysle platných predpisov najmä vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/90Zb. sú 

ustanovené  požiadavky na zaistenie  bezpečnosti práce  a technických 

zariadení  pri stavebných prácach . Zákon č.90/1998 Z. z. o technických 

požiadavkách   na výrobky  ustanovuje základné povinnosti  pri odovzdávaní 

staveniska  a príprave stavieb .   

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany 

Pri návrhu  bol veľký dôraz kladený i na to  , aby boli použité bezpečné 

stavebné materiály   a vyhovovali  tak ustanoveniam zákonu  č.90/1998  Z. z.  

o stavebných výrobkoch  i z hľadiska  požiadavky  požiarnej bezpečnosti 

stavby  .   

 

2.8 Zariadenia civilnej ochrany  

_____________________________________________________________________ 

 

- 

2.9   Protikorózna ochrana  

- 

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu  

-   

3. Zemné práce, demontáže – búracie práce  

Stavebný pozemok- ide o parcelu KN   271/4 - - resp. časť parcely cca 400m2. 

Na parceli sa nachádza zemina , ktorá bude v rámci výkopových prác 

odstránená – je to stavebný odpad a odvezená na skládku. 

Búracie  práce – nerealizujú sa . 

4. Podzemná voda 

Neuvažuje sa .  

5. Kanalizácia 
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Objekt  bude mať riešené iba dažďovú kanalizáciu a to  vsakom cez 

zatrávňovacie panely priamo do podložia cez štrkové plochy. 

6. Zásobovanie vodou 

- 

7. Teplo a palivo 

- 

8. Elektrická energia 

- 

9. Ostatné energie – 

- v budúcnosti sa uvažuje s osadením fotovoltaického panelu /panelov/ , resp. 

malého ostrovného solárneho systému, ktorý by na tomto turistickom bode  

umožnil  prípadné nabitie telefónu, resp. elektrobicykla , resp. osvetloval lavičky 

a informačné tabule. 

10. Vonkajšie osvetlenie  

       Vonkajšie osvetlenie – bezo zmeny.   

 

                       Ing . Marián Jurga 

Zariadenia civilnej 

ochrany 

 

(1) Zariadenia civilnej 
ochrany sú ochranné 
stavby a stavby alebo ich 
časti a technologické 
súčasti, ktoré sú 
predurčené na plnenie 
úloh civilnej ochrany, 
pričom za ochranné 
stavby sa na účely tohto 
zákona považujú 

 

a) ochranné a 
úkrytové priestory 
všetkých kategórií a 
typov, 

 

b) chránené 
pracoviská, ktoré 
slúžia civilnej 
ochrane. 

 


