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A.

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby, investora a projektanta
Názov stavby

ODPOČINKOVÉ MIESTO PRE CYKLISTOV V OBCI LESNICA

Stavebný objekt

SO-01 SPEVNENÁ VEGETAČNÁ PLOCHA

Miesto stavby
Parcelné číslo
Súpisné číslo

LESNICA
KN C 1403/7

Okres
Kraj

Stará Ľubovňa
Prešovský

Číslo klasifikácie stavby

2412

Objednávateľ/investor
Adresa

OBEC LESNICA
Obecný úrad Lesnica
Lesnica 26
065 33 veľký Lipník

IČO

00330001

E-mail
Telefón / fax

info@lesnica.sk
+421 52 428 44 71, 428 44 73

Ostatné športové a rekreačné stavby

Spracovateľ projektovej dokumentácie Ing. Vladislav Slosarčik
065 01 Hniezdne č. 458
IČO
33 069 123
Zodpovedný projektant
Ing. Vladislav Slosarčik
Číslo oprávnenia
3324*A*1 – Pozemné stavby
(Komplexné architektonické a inžinierske služby
a súvisiace technické poradenstvo (A1) )
Dátum vypracovania

Jún 2019
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2. Základné údaje charakterizujúce stavbu
2.1.

Charakter stavby
Drobné stavba – spevnená vegetačná plocha pre odpočinkové miesto pre cyklistov v obci Lesnica.

2.2.

Účel stavby
Spevnená vegetačná plocha pre cyklistov pri Chate Pieniny.

2.3.

Charakter výstavby
Nová výstavba.

2.4.

Popis spevnenej vegetačnej plochy

Spevnená vegetačná plocha pre cyklistov bude umiestnená medzi okrajom obslužnej komunikácie
a objektami požičovne bicyklov.
Výmery spevnenej vegetačnej plochy
 dľžka 30,00 m
 šírka 16,00 m
 obrubník hr. 50 mm
 zastavaná plocha 484,61 m2
 úžitková plocha 480,00 m2
 priečny sklon 1 °
Po obvode spevnenej vegetačnej plochy bude betónový obrubník hr. 50 mm.
Plocha spevnenej vegetačnej plochy bude vydláždená vegetačnými tvárnicami 610x405x80 mm a
zasýpaná kamenivom fr. 4-8 mm.
3. Prehľad východiskových podkladov a súlad stavby s nimi
Východiskové podklady:
 Kópia z katastrálnej mapy,
 List vlastníctva,
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, etapy
Stavebné objekty
SO-01

Spevnená vegetačná plocha

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície
Stavba nemá väzbu na okolitú výstavbu.
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Vlastník stavby
Užívateľ stavby
Prevádzkovateľ stavby

Obec Lesnica
Obec Lesnica
Obec Lesnica
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7. Celková doba výstavby, začatie a ukončenie stavby
Doba výstavby
Začiatok stavby
Ukončenie stavby

1 mesiac
..................
..................
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B.

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Charakter územia výstavby
1.1.

Zhodnotenie staveniska
Spevnená vegetačná plocha je umiestnená pri Chate Pieniny v obci Lesnica.

1.2.

Údaje o prieskumoch

Jestvujúca spevnená plocha je neupravená a vzhľadom na jej jestvujúci stav je potrebné ju
nahradiť novou spevnenou vegetačnou plochou.
1.3.

Prehľad projektových, mapových a geodetických podkladov
Projektant pri návrhu disponoval novým zameraním pozemku.

1.4.

Príprava územia pre výstavbu
Navrhovaná spevnená vegetačná plocha nevyžadujú prípravu územia.

1.5.

Preložky inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok
Nie sú navrhované.

1.6.

Jestvujúce inžinierske siete na stavenisku
Na pozemku nie sú vedené siete technickej vybavenosti.

1.7.

Požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia

Po osadení spevnenej vegetačnejá plochy je zabezpečená odborná likvidácia drobného
stavebného odpadu.
2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie
2.1.

Urbanistické riešenie
Z urbanistického hľadiska nedôjde k zmene funkcie v danom území.

2.2.

Architektonické riešenie
Spevnená vegetačná plocha pre cyklistov.

2.3.

Stavebnotechnické riešenie
 betónové obrubníky hr. 50 mm,
 betónová vegetačná tvárnica s otvormi v ploche 40 %.

2.4.

Úpravy plôch a priestranstiev
Okolie spevnenej vegetačnej plochy bude doplnené nízkou zeleňou.
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2.5.

Starostlivosť o životné prostredie

Počas realizácie stavebných prác vznikne drobný stavebný odpad.
Vzhľadom na rozsah stavebných prác sa nepredpokladá možnosť vzniku odpadu pri opravách a
údržbe stavebných mechanizmov.
Prevádzkou stavby vznikajú odpady, ktoré nie sú predmetom riešenia tohto projektu.
Počas stavebných prác bude vedená evidencia vzniknutých odpadov a pri kolaudácii stavby budú
doložené doklady o zhodnotení, alebo zneškodnení vzniknutých odpadov oprávnenými organizáciami.
Vyhláška č. 284/2001 Z.z. - Katalóg odpadov
Druhy a množstvá odpadov
Číslo
Názov odpadu
17 09
INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné

Kategória
O

Množstvo
1,250 t

Celkové predpokladané množstvo odpadu 1,250 t. Vniknuté odpady budú zhodnocované, alebo
zneškodňované v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Zmiešany odpad zo stavby bude uložený na riadenej skládke.
2.6.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Bude riešená v zmysle platných predpisov, najmä Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., predovšetkým pri
stavebných prácach.
Zvlášť je potrebné počas stavebných prác venovať pozornosť bezpečnosti osobám na chodníku!
2.7.

Základná koncepcia požiarnej ochrany

Požiarna ochrana stavby je určená Vyhláškou č. 94/2004 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby.
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby je stavba posudzovaná v zmysle STN 73 0802:2010 a
SNT 73 0834:2010 Požiarna bezpečnosť stavieb.
3. Zemné práce
Zemné práce v rozsahu odkopávok a násypov.
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C.

CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY
Pozemok pre umiestnenie spevnenej vegetačnej plochy na parc. č. KN C 1403/7.
Pôdorysné rozmery
30,00 x 16,00 m
Osadenie spevnenej plochy vo vzdialenosti:
 vo vzdialenosti 5,00 m od okraja ihriska
 vo vzdialenosti 0,00 m od severnej hranice parcely

D.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 STN EN 12620 + A1
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením na Edef2=45 Mpa
Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie nad 3 do 7,5 m
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150
mm
Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm
Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm
Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2
Dlažba Low value Premac VEGA zatrávňovacia dlažba 61x40,5x8 cm, sivá
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou
Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý
SKLADBA SPEVNENEJ VEGETAÈNEJ PLOCHY
- Dlažba zatrávňovacia 61x40,5x8 cm, sivá
- Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm
- Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm
- Geotextília netkaná polypropylénová PP 300
- Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150
mm
- Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením
Hniezdne, jún 2019

Ing. Vladislav Slosarčik
autorizovaný stavebný inžinier
reg.č. 3324*A*1 – Pozemné stavby
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