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Hlavná 37, 93101 Šamorín
o: 84l201]-002lSOcU

ne 06.03.2017

oZNÁnnENIE

o zaČnriÚznvrNnno KoNANIA A o upusTBNí úsrNEHo KoNANIA

o umiestnení

stavby podl'a § 36 ods. 4 zákonaě.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov

§. r. o., rČO SS 825 7g1, so sídlom Trnavskéh o 2[Br 841 01 Bratislava, podala
3.I.2017 (podanie doplnené dňaO7.03.2017) návrh o r,ydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby ,,CITY GARDEN ŠnnnOnÍN- Bytový dom SO 101 - Prestavba výrobnej haly n3 bytovy
dom", na pozemku parcela č. 307311,307312 a 3074, katastrálnom územíŠamorín,mesto Šamorín.
Uvedeným dňom bolo zaěatéiuemné konanie.

Creative production
ďř.a

členenie stavby
SO 101 - Prestavba qýrobnej haly na bytový dom
SO 200 - Parkoviská a dopravné riešenie
SO 301 - Areálový vodovod
SO 302 - Areálová splašková kanaluácia
SO 303 -Dažďová kanalizácia, ORL
súčasnÝstav
Objekt b|valej qýrobnej haly bol postavený v druhej polovici 20. storočia a v minulosti služil na
qýrobu dáždnikov a ruksakov a podobných sortimentov.
SÚČasný stav nosných konštrukcií je v zmysle vykonanej diagnostiky stavby vyhovujúci. Hlavnú
nosnú konštrukciu tvorí železobetónov,ý skelet §čovej konštrukcie s prefa stropmi.
Objekt je pripojený na všetky inžinierske siete v okolí (voda, kanalizácia, plyn, silnoprud,
slaboprud), všetky prípojky okrem plynovej zostávqív póvodnom stave.
Zámerom vlastníka nehnuteťnosti je modemízácia aprestavba objektov b;ývalej vlrobnej haly akotolne
areálu ,,DATEX" na bYové domy. Rekonštrukcia budovy bude prebiehať súčasneso stavebnými
úpravami a rekonštrukciou parkoviska areálu.
Objekt SO 101 (bIvalá qýrobná hala) v návrhu nemení svoje pódorysné roznery. Póvodná
dvojpodlažná stavba bude nadstavanáojedno plné ajedno ustúpené podlažie.
Predmetom prestavby budov.v SO 101 sú tieto časti stavby:
- obvodovýplášť vrátane strechy
- podlahové konštrukcie v nadzemných podlažiach
- dispozičnériešenie nadzemných podlaží
- odstránenie póvodných schodísk
- zdravotechnickéinštalácie
- vykurovacie rozvody a príprava TUV
- silnoprudové rozvody
- protipožíarnabezpečnosťstavby
- nevyhnutné stavebné úpravy vyvolané technologickými rozvodmi
Po demontáĚi techniclqich zariadení budovy ajej vnútorného r,ybavenia, po demontáži
obvodového plášťa aodstránení strešných vrstiev apo vykonaní všetkých navrhovaných búracích prác
súvisiacich s úpravou dispoziěného riešenia zostanú zachované tieto časti stavby:

železobeíónoqý skelet a obvodový plášť budovy v miestach, v ktorých nemusí byt'vybúraný
Prestavaná budova SO 101 by mala poskytnúť býové jednotky v počte 46 ks na4 podlažiach.

Architektonické riešenie

Najdóležitejšou zmenou v rámci dispozície je doplnenie bytových jednotiek do už existujúceho
Železobetónového skeletového systému. V pódoryse sa v plnej miere využívaexistujúci trojtrakt, kde
stredný trakt bude využívaný ako pdstupová chodba k navrhovaným byom. Pozícia hlavného schodiska
sazachovala presne v mieste existujúceho železobetóniového schodiska výrobnej haly. Býový dom budú
vertikálne obsluhovať dva qitahy.
Typologicky je bytový dom zastúpený prevažne dvojizboqými bytmi a doplnený je o jednoizbové a
trojizbové.
Počet bvtovÝch iednotiekbude - 46 ks

Lizbovébyty- 5ks

2 izbové byty - 32 ks
3 ubové byty - 9 ks

SO 101 - Nadstavba bvtovei iednotkv
Existujúca stavba slúžilana výrobu textilných vy,robkov. Existujúca stavba pozostáva z dvoch
nadzemných podlažÍ,ktoré budú nadstavané na existujúci železobetónioý skelet tyčovej konštrukcie
s prefa stropmi ,uložených na priečne preklady. ,Nosný systém existujúcej stavby je prieěny zo

Železobetónových rámov, votknutých do základ. pátiek, ktoré sú spojené stužidlami. Prefa strop ukladaný
na priečne,,T" trámy sú pri okrajoch stužené stužidlami.
Navrhovanú nadstavbu nawhujeme z oceťového tyčovéhosystému kotveného do nosného
systému II. NP. Stuženie nadstavby nawhujem zdvojenými priečlami, ktoré budú tuhé v spojoch.
Stropná konštrukcia je oceťová z nosníkmi kotvených k priečnym rámom, na kíoréje kotvené
plechové debnenie z profilovaného plechu s betónovou zálievkou so sietbvinou. IV. nadzemné podlažie
je taktiež navrhnuté z oceťového tyčovéhosystému, ktoý je osadený na oceťový nosný systém III.NP.
Zavetrenie a strop nosného systému je obdobný ako na III. NP.
Obvodový plášť murovaný z keramických tvárnic so zateplením. Priečky z keramických
priečkoviek.

zdravotechnika
V predmetnom objekte budú riešenénové rozvody r,nútornej zdravotechniky inštalácie s
napojením na navrhované prípojky vody a kanalízácie. Projekt zdravotechniky rieši v zmysle stavebného
zákona, STN a výstavby nového objektu v stupni realizačného projektu:
o odvádzaniesplaškouýchvód

.
o
o
o
.

odvádzarie dažďových vód
rozvod studenej a teplej vody
rozvod požiamej vody
tepelnú ízoláciupotrubia
návrh zaiaďovacích predmetov

K.lanalizácia
Oďvádzarie odpadových vód z objektu je navrhnuté delenou kanalizácíou. Na parcele investora je
v súěasnosti naprojektovaná areálová splašková aareálová dažďovákanalizácia. Jednotlivé vetvy budú
postupne zaústené do splaškovej, respektíve do dažďovej areálovej kanalizércie.
Splašková kanalizácia

Kanalízačnézvody splaškovej budú vyústenó von z objektu a zaústenédo vonkajšej splaškovej
areálovej kanalizžrcie. Do navrhnutých vnútorných kanalízačnýchodpadov sú pripojovacím potrubím
napojené zaríaďovacie predmety. Kanalizačnéstúpačkybudú izolované s protihlukovou izoláciou, budú
vyvedené nad strechu a odvetrané ventilačnou hlavicou. V každom podlažíbudú kanalizaěné odpady

opatrené 1,0 m nad podlahou čistiacou tvarovkou. V základoch budú podťa možností jednotlivé stupaěky
pozbierané a zvedené von z obj ektu

Dažďová kanalizácta - Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané samostatnými vnútomými
respektíve vonkajšími kanalÍzaěnými odpadmi a následne napojené do zvodového potrubia. V ztákladoch
budú j ednotlivé stúpačkypozbieran é a zv edené v oíL z obj ektu.
Vodovod
Na parcele investora v súčasnosti je zriadená existujúca vodovodná prípojka.
Zásobovartie objektu vodou pre pitné, sociálne a požiame účelyje riešenéjednou hlavnou vodovodnou
prípojkou studenej vody DN 65.
Studená voda - Hlavný horizontálny rozvod vnútorného vodovodu je vedený v základoch objektu.
Zhlavného rozvodu budú potom vedené jednotlivé sfupačky vody. Pred každou stúpačkouvody budú
osadené uzafuáracie ventily na zvislej trase potrubia. Pred každou bytovou jednotkou bude osadený
podružný vodomer na studenú vodu.
Teplá voda - V každom bye bude osadený elektrický ohrievač vody o objeme

Elektroinštalácie

a

l20L.

wkurovanie

Projekt rieši elektrickú prípojku pre bytový dom, silnoprudové rozvody budovy, elektrické
podlahové vykurovanie, rczvádzač hlavný (schodiskov}) a podružné (pre byty), ochranu pred bleskom a
uzemnenie (aktívny bleskozvod) a slaboprudové rozvody objektu, vonkajšie osvetlenie priestorov okolo
objektu ako aj napojenie na verejnú telekomunikačnúsústaw.
Zdrojom elektrickej energie je miestny distribučný rozvod NN. Napájanie bude z existujúceho
distribučného rozvodu NN vybudované na pdslušných pozemkoch.
BytovY dom napájajú rozpojovacie a istiace skrine PRIS 1 a PRIS 2 káblami NAYY-J
2x4x240mm' (vedené v zemi pod spevnenými plochami v chráničkách). Umiestnené budú vedťa
elektromerové skrine REl a RE2.
Elektromerový rozvádzač REl zahííamerania rozváďzaěov: RS, Rl.1 - Rl.6, R2.1 - R2.6, R3.1 R3.6, R4.1 - R4.6
Elektromerový rozvádzačRE2 zahířn merania rozvádzačov: R1.7 - R1.12, R2.7 -R2.12, R3.7 R3.12, R4.6 - R4.10.
Rozvádzače
Ptozváďzače RE1 a RE2 budú oceťoplechové skrine IP54 prístupné pracovníkmi distribučnej
spoločnosti, budú obsahovať nasledujúce komponenty: spínacíblok, nadprudovú spúšť,spúšťnapátía a
istenie jednotliuých meraných vývodov ističmi pri bYoch a pri spoločných priestoroch.
Býové rozvodnice Rx budú umiestnené vždy prívchodoch do bytových jednotiek, vyzbrojené pre
istenie bytových rozvodov.
Elektrický rozvod
Elektrické rozvody sú navrhnuté medenými káblami CYKY-J, v spoločných priestoroch v zmysle
vyhlášky č9412004 príloha č.I4 bezhalogénovými káblami N2XH-J a pre napájanie zariadení, ktoré
musia by' pod napátím v prípade požiaru sú navrhnuté káble I-CHKE-V. Konkrétne použitie typy káblov
a ich dimelrziasú uvedené v schéme vonkajšíchspojov jednotliqýchrozvádzačov. Istenie elektrických
obvodov sú nawhnuté podťa ističov, ktoré sú dimenzované podl'a velkosti zaťaženia. Káble budú
ukladané pod omietkou, spoločnékábelové trasy do káblových žl'abov. Po montáži sa musia všetky
prechody cez protipožiame steny a priečky utesniť protipožiarnymi prepážkami - prevedenie stavby.
Všetky káble sa musia oznaětť trvanlivými kábloqimi štítkamis číslomkáblu podťa súpisu káblov v
projektovej dokumentácii. Štitky je potrebné umiestniť na začiatku, na konci trasy, v miestách odbočenia
káblazhlavnq trasy a v rovnej trase po 30 metroch. Elektrické rozvody okolo um;ývadiel, v umyvárniach
a sprchách urobiť podl'a STN 33 2000-7-70I dodržaťstanovené zóny.
svetelná inštalácia
Návrh osvetťovacej sústavy bol riešený podťa STN. Návrh a výpočet osvetlenia je urobený
tokovou metódou. Pre umelé osvetlenie sú navrhnuté žiarivkové a úspornésvietidlá stropné, závesné

alebo nástenné. Nástenné svietidlá umiestniť vo výške 2,3 m nad podlahou. Ovládanie svetelných
obvodov je spínačmiod vstupov do miestností. Vypínačeumiestniť vo qfške 1,5m nad podlahou tak, aby
nedoŠlo ich zakryíiu otvorenými dverami. Na osvetlenie únikoqých ciest sú umiestnené svietidlá
núdzovéhoosvetlenia NS nad dverami únikoqich ciest. Svietidlá sú určenéna núdzové osvetlenie po
preruŠenídodávky elektrického prudu. Svietidlá majú zabudované bezúdržbovyhermetický akumulátor s
elektrickou ochranou proti znehodnoteniu hlbokým vybitím. Doba svietenia po qýpadku siete 1 hodina.
Núdzovéosvetlenie
viditeťné označenie úniko,,ných ciest - smeru úniku osób sa požaduje v tých miestach únikových
ciest, kde nie sú priamo viditeťné únikovévýchody na voťné priestranstvo. Smery úniku musia bý'
označenépožiarnymi bezpečnostnými značkamí.Nie je potrebné zabezpeěiť bezpečnostné a náhradné
osvetlenie.
Núdzovéosvetlenie z hťadiska protipožiarnej bezpečnosti musí spirať podmienky STN.
Pre napájanie núdzového osvetlenia móžu byť použité len káble:
o odolné proti šíreniuplameňa
o bezhalogénové s nízkou hustotou dymu pri horení
. poěas horenia, za predpokladarý čas horenia, zachovajípožadovanúfunkčnosť.
Núdzové osvetlenie pri centrálnom vypnutí prudu z priestorov požíameho úseku musí ostať funkčné
najmenej po dobu 60 minút.

Elektrické wkurovanie
Vykurovanie je navrhované pomocou elektrického podlahového vykurovania. Pre účely
lykurovania sú navrhnuté elektrické vykurovacie káble CALEO a vykurovacie rohože s vopred

namontovaným vykurovacím káblom.
Regulácia vykurovania je pomocou nástenných termostatov s možnosťou spínania 230V, 16A.
Termostaty sú umiestrrené v každej miestnosti, resp. móžu by' spoločnépre dané miestnosti. Napájanie
termostatov je káblami CYKY-J 3x2,5mm2.
V miestach, kde je uložený vykurovacia rohož, je potrebné umiestniť nábýok na nóžkach pre
zabezpečenie prudenia vzduchu nad podlahou a odvedenie tepla, aby sa r,ykurovacie rohože nepoškodili.
Pri montaži elekírickéhopodlahového vykurovania dodržať technologické posfupy.

zásuvková a motorická inštalácia
Pre pripojenie elektrických spotrebičov sú navrhnuté zásuvkové okruhy 230V. Okruhy budú
rozmiestnené po obvode jednotliqých priestorov, káblové rozvody budú uloženév kábloqich ž]]abóch.
V hygienických priestoroch budú napojené ventilátory s časoqýrrn dobehom, tieto napojiť na
svetelné okruhy, ovládané budú spínačmiosvetlenia.
Slaboprudové rozvodv
Domáce dorozumie v acie zaiadenia (DT)
Pre domáce dorozumievacie zaÁaderua je navrhnutý audio telefón s tlačítkovým tablom pri
vstupoch d o jednotlivých sekcií objektu a audio telefon pri vstupe do jednotliqých bytových jednotiek.
Použitý systém na komunikáciu používa zbernicoqý systém káblom 2x1,5 mm'(točený prár).

Prípojka verej ného telekomunikačného zariadenia (TKR)
Prípojku TKR rieši investor v priamej spolupráci s dodávateťom služieb.
Pdprava pre zavedenie zemného kábla telekomunikácií a TKR je uloženímochrannej trubky
FXKVS5O resp. 3x HDP 40mm do zeme až mimo okapový chodník pre neskóršie zavedenie
telekomunikačnej prípoj ky.
Vnútornérozvody telefonu
Z dátového rozvádzaéa sú telekomunikačnérozvody vedené pre každúbýovu jednotku. Rozvody
štrukturovanej kabelaže rieši investor.
Rozvody televízneho signálu
Zdrojom TV signálov bude slúžiťprípojka telekomunikaěního káblového rozvodu do RTV a PRS,
resp. parabolická arťiéna,umiestnená na streche bytového domu. Pre uloženie prívodnéhokábla TKR je

uloŽená ochranná trubka od RTV do zeme až mimo okapoqý chodník. Pre zavedenie káblov od
parabolickej antény na streche sú vedené ochranné trubky 2x FXP 25 po rozbočovačRTV signálu. Na
vŠetkyvstupné káble od antény resp. prívodného kábla TKR umiestniť zvodiče bleskového prudu a
prepátia. Zvodiče bleskolých prudov budú uzemnené pomocou vodiča CY-J 1x16 mm' oá HUS.
Rozvody TV a ich dekódovanie upresní dodávateť TV rozvodov.
Ochrana pred bleskom
UvaŽovaná stavba sa nachádza v pásme so zvýšenou búrkovou ěinnosťou s 20 - 30 búrkov,ými
dňami v roku.
Podťa miery ohrozenia sa bytový ďom zatiedil do skupiny LPL m (obýné domy,rodinné domy,
poťnohospodárske obj ekty).

Ochrana pred atmosferickými výbojmi

bleskom

je

navrhnutá aktívnym bleskozvodom
z jednej hlavice
IONIFLASHMACH@ NG45 inštalovanej na základovej nerezovej tyče ZTN3 aiZUy 4,0 m na streche
objektu. Celá súprava bude uložená na trojnožke. Polomer ochrany (polomer valivej gule) Rp naúrovni
chránenej strechy bude 64m, kým na urovni terénu Ro dosahuje hodnotu 85m. Uzemnenie sa uloží
v základoch objektu aje riešenévedením FeZn30l4.
Zo zberacej súpravy IONIFLASHMACH@ sú zvedené dva zvody zhotovené zo zvodového
vedenia AlMgSi a 8mm uchyteného na podperách vedenia po streche PV16 a po fasáde objektu. Zvody
budú ukončenéna základové uzemnenie na pás FeZn30l4 cez skúšobnésvorky SZt, SZ2.

IONIFLASHMACH@

v

a

zmysle STN. Aktívny bleskozvod pozostáva

vzduchotechnické zariadenia
Projekíová dokumentácia rieši spósob odvádzanie opotrebovaného vzduchu sociálnych priestorov
jednotliqých byov.
YZT zariadenia budú použitépre priestory, kde nie je možnéprirodzene zabezpečiť požadovanú
qýmenu vzduchu.

Miesta nasávania čerstvéhovzduchu

a

výfuku odpadového vzduchu musia

situované tak, aby nedochádzalo k spátnému nasávaniu znehodnoteného vzduchu.
Rozvody kruhového prierezu sú nawhnuté zpyc rúr s gumoqým spojom.

bý

dispozične

Pripojenie distribučných elementov - odsávacie ventilátory, budú prevedené plnoohybnými
hadicami s polomerom ohybu R:D, spoje utesnené silikónoqfm tmelom a prelepené hliníkoqími

páskami.
Na hraniciach požiarnych úsekov budú osadené ako požiarne vzávery požiarne klapky s teplotným
sPÚŠťaním+ elektrické naťahovanie a signalizácia polohy, prípadne požiamaizolácia so zodpovedajúóou
požiarnou odolnosťou.
UloŽenie potrubí azávesy budú zpozinkovanej ocele opatrené tlmiacim profilom na zabránenie
prenosu hluku a chvenia na stavebné konštrukcie.

Potrubia vedené vo vnútri budovy budú izolované zťažkohorťaqých hadíc PE penou
s uzatvorenými bunkami, hodnota súčinitel'a difuzneho odporu vodnej pary.;r faktor > 3,000, min. hr. 13

mm, Potrubia vedené na streche budovy do 65 mm vrátane hr. 20 mm, na ocefovo plechový pozinkovaný
PláŠť,potrubné rozvody inštalovanévo výške do 2,00 m nad podlahou budú opatrené ocel'ovo
plechovými pozinkovaným plášťom.
Odsávaný vzduch zo sociálnych priestorov v bYoch je nad strechou spoloěn;im stúpacím
Potrubím. Odsávanie WC akúpeťníje navrhnuté ventilátormi UNIVENT LP 100TC s*"nouiqlro
ýkonom 30 - 100 m3lh. Ventílátory majú zabud,ovaný TIMER s oneskoreným vypínaním, transformátor
Prudu 230lI2V a sú opatrené spátnou klapkou, ktorá sa otvára len pri chode ventilátora. Prívod vzduchu
do týchto priestorov bude z okolitých priestorov mriežkou vo dverách 400 x 100 mm. Ventilátory sú
osadené SDK storopu a napojené do spoločnéhopotrubia vyvedeného nad strechu ukončenévýfukovou
hlavicou.
V kuchyniach budú nad varn;funi plochami inštalované digestory - odsávače pár, abudú vybavené
s aktívnym uhlíkoqfm filtrom.

SO 301 - AreálovÝ vodovod

Projekt rieŠizásobovanie bytový objekt SO 101 pitnou a požiarnou vodou. V súěasnosti je na
Pozemok Privedená existujúca vodovodná prípojka HDPE DN50, ukončená v existujúcej vodomeiovej
šachte, kde je osadený existujúci vodomer DN40.
Vodovodná prípojka aj vodomer sú postačujúceaj po navrhovanej prestavbe objektov.
Za vodomernou Šachtou bude ďalej vedený navrhovaný areálový rozvod, vody z plastových rur z
materiálu HDPE o dimenzie DN50 A DN40 kde po prestupe do objektu bude v objěkte umiestnený
hlavný objektov} uzáver vody.

SO 302 - Areálová splašková kanalizácia
SPlaŠkovéodpadové vody budú z objektu odvádzané do existujúcej verejnej kanalizácie cez
existujúcu PríPojku splaŠkovej kanalizáciq kíoráje ukončená existujúcou vstupnou kanalizaěnou šachtou.
Na parcele stavebníka sa vybuduje mimo objektová areálová splašková kanalízácia. ktorá so
naPojí do existujúcej šachty. Na parcele sú v súčasnostineoverené existujúce rozvody, pred realizáciou
budú prevercné av pdpade funkčnosti móžu byť z ěasti vytlžité.
Mimo objektová areálová splašková kanalizácia sa vybuduje z PVC potrubia DNl25, DN150 v
minimálnom spáde 2,0%o smerom k existujúcej šachty.
Kanalizácía sa vyhotoví zllladkých kanalizačných rur z tvrdeného polyvinylchloridu (PVC-U) bez
zmiikČovadiel pre vonkajŠiu kanalizáciu uloženúv zemi s kruhovou tuhosťou SN4. Montaž potrubia sa
uskutoČnív otvorenej stavebnej ryhe. Potrubie sa uložído výkopu so zhutneným pieskovým lóžkom
hrubkY 150 mm. Po uloženísa potrubie obsype triedenou zeminou príp. pieskom v zmysle
technologického predpisu qýrobcu, (triedená zeminao zrnitosti max. 20mm dovýšky min. účinnejvrstvy
(30 cm nad horným okrajom rur). K ďalšiemu zásypu sa použije hrubozrnná alebo zmiešaná zemina
vhodná na zhutnenie, Po vrstvách 30 cm so zhutnením. V miestach zmeny smeru a pripojenia vedl'ajšieho
zvodného potrubia treba potrubie v ryhe zabezpečiťproti posunu.
kanalizačné šachtv
Šachtyna potrubiach sú nawhnuté zbetónových prefabrikát. Vnútorný priemer šachiet je 1,0 m.
Spodná ěasť:
Šachtovédno je vyrobené z vodostavebného betónu HV8 - B20. Prechodky sú zabudované podťa
druhu kanalizaěného potrubia. Šachtovédno sa dodáva s osadenými poplastovanými stupadlami a s
gumovým tesniacim profi lom.

Projekt rieŠiodvádzanie dažďorných vód zo striech bytových domov a odvádzanie zaolejovaných
daŽďoqich vód z Parkovísk a spevnených plóch, ich čistenie v navrhovanom odlučovačiropnýCh latot a
následné vsakovanie na pozemku investora.
Odvádzanie daŽďovej vody zo strechy bude pomocou strešnéhovtoku a vnútornéhodažďového
odPadového Potrubia zvedené do nawhovanej areálovej dažďovej kanalizácie. Z objektov vytist'ujú 7ks
daŽďorých zvodových potrubím PVC DN125, ktoré budú napojené na navrhovanú areálovú dažďovú
kanalizáciu, pomocou ktorej budú dažďovú vody odvádzané do navrhovaného vsaku.
DaŽďovévodY z parkovísk a spevnených plóch budú odvádzané cez 3ks uličnévpuste UV50,
zvedené navrhovanou zaolejovanou areálovou dažďovou kanalizaciou do nawhovanéhď odlučovača
ropných látok apo vyčisteníbudú cez navrhovanú areálovú dažďovú kanalizáciuzvedené do vsaku.
Areálová daŽďovákanalizácia sa vybuduje z PVC potrubia DN125, DN 150, DN200 aDN250 s
kruhovou tuhosťou SN4. Na kanalizácíi sa vybudujú 3 ks uliěných vpustí, 4 ks kanalizačnéšachty,
odluČovaČroPných látok a betónová vstupná filtračno - usadzovacia šachta s filtračnou prepážkou. odber
vzoriek za odluČovaČom ropných látok bude možný z navrhovanej šachty šp:, taó bude vytvorený
l}škový rozdiel30cm medzi vtokom z odlučovačaa r,tokom zo strechy.
Odlučovačropných látok
OdluČovaČropných látok typu KL síl slúžina odstránenie neemulgovanýchropných látok zvody.
Je vyrobený betónu C35l45 pdstupnená cezlíatinov} poklop D600. Spíra požiadavky ŠTN.
Vsakovací systém
V rámci areálu je navrhnutý lks vsakovací objekt. Vsakovací objekt s počtom vsakovacích blokov
168 ks odvádza dažďové vody zo striech a zo spevnených plóch (komunikácia+parkovisko).

PoČet vsakovacích blokov bol navrhnu{ý predbežne na kritický d,ážď, presný počet a trítrt<a
uloŽenia treba urČit'v ďalšej stupni PD na zálďad,e hydrogeologického posudku!
Navrhnutých je 168 ks vsakovacích blokov s rozmerom jednóho vsakovacieho bloku š. 600mm,
dl. 600mm, v. 600mm. Bloku budú osadené v dvoch vrstvách, 6 ks v rade v 14 stípcov, takto vznikne
celkový objem 36,29 m3 s rozmermi š.(6 ks x 600 mm ):3600 mm, dl. (14 ks x 600 mm): 8400 mm, v.
(2 x 600mm) : 1200 mm. Dno vsakovacieho systému treba nakontaktovať na priepustné štrkopiesky,
ktoré sú od híbky 3,0 m p.t.(kf : 3,21x l0-5 m/s) aúložnúplochuvsakovacích blóko; vyviesť filtračním
kameninovým vankúšom.
Odsfup od stromov by mal bý najmenej rovný hodnote priemeru koruny dospelého stromu.
Rozmery qýkopu sa orientujú podťa počtu potrebných blokov a prítokovej tríUte. Spodok jamy
bude vodorovne zarovnaný, spodok ako aj steny budú obložené geotextíliou.
Bloky sa potom správne uložia a zafixujú spájacími klipsami tak, aby sa nemohli oddel'ovať.
Hneď po dokoněení osadenia blokov, celý blok bude obalený geotextíliou, priěom treba dať pozor na to,
aby geotextília dokonale obopínala celý blok a aby sa následne zabránilo vniknutiu zeminy do
vytvoreného bloku. Pri použitíviaceých kusov geotextílie treba dbať na 50 cm prekrýie.
Objímkolu vsuvku s vnútorným tesnením treba osadiť tak, že sa prereže geotextíliu a vyrazíme
mrieŽku z bloku, aby sme vytvorili otvor. Potom sa naruzi pripojovaeie hrdlo s gumoqým tesnením tak,
aby sme pricvikli geotextíliu a tým zabezpečili tesnosť.
Výkop sa zasype až po hornú hranu.
Vpravidelných časových intervaloch cca 1 rok, je potrebné skontrolovať všetky vpuste a vsaky,
vyčistiťkóš na nečistoty a odkaliť.

SO 200 - Parkoviská. spevnené plochy a dopravné riešenie

Dopravné rieŠeniesa zaoberá napojením na cestnú sieť statickou dopravou vozidiel na parkovisku
a peších na chodník u k bltovým domom.
Objekt sanachádza na Kasarenskej ulici. Je to miestna komunikáciav intraviláne, ktorá má šírku
sPevnenia 6,0 m. Dopravne je parkovisko napojené na Jazdeckú ulicu. Je to miestna komunikácia v
intraviláne, ktorá má Šírkuspevnenia 5,0 m. V mieste napojenia parkoviska je cesta v priamom úseku a
napojenie parkov Íska je kolmé.
Parkovanie je rozdelene na dve parkovacie plóch). Novonawhované parkovisko pozdizJazdeckej ulice vYbuduje sa 10 kolmých parkovacích miest rozmerov 5,0 x2,4 m. Priestor medziparkovacími miěstami a
vozovkou jazdeckej ulice sa spevni. Novonavrhované parkovisko medzi budovami SO 0 1 a So 02 - vybuduje sa celkovo 41 kolmých parkovacích miest rozmerom 5,00 x 2,4 m. V I. NP SO 02 sa vybuduje 8
Parkovacích státi. VŠetkyparkovacie miesta sú navrhnuté pre osobné automobily skupiny o2.1 parkova_
cie miesto je vyhradené pre vozidlo preprawjúce osobu ťažkozdravotne postihnutu
-ujú. brrd"
umiestnene Pri vstuPnom chodníku. Napojenie chodníka na parkovacie miesto ji riešené bezbariérovo.
Chodníky riešia pohyb chodcov od parkoviska k bytovému domu. Šírkachodníka je 1,5 m.

Výškovévedenie
VýŠkovévedenie parkoviska a chodníka je prispósobené nive lete Jazdeckej ulice a výškovému
osadeniu bYtových dómov pri dodržaníplatn;/ch noriem a predpisov. Niveleta je vedená v minimálnych
PozdlŽnYch sklonoch á ohťadom na plynulé odvodnenie vozoviek. Pozdižny a priečny sklon sa pohybuje
od 0,5 %o po 2,00 %o s dlrazom na dodržanie minimálneho qrsledného sklonu.
Celkové nároky na statickú dopravu je 57 parkovacích miest.
Celkový počet vybudovaných parkovacích miest je 59.

konštrukcia vozovky

Konštrukcia vozovky parkoviska je navrhnutá pre dopravne zať. tried V. nasledovne:
o cementobetónovádoska
VB III
180 mm
kamenivo spevnené cementom ksc
150 mm
drvené kamenivo
200 mm
spolu
530 mm

o
o

Konštrukcia vozovk}, chodníka je navrhnutá nasledovne:
o betónov adlažba
DLl
. podkladová vrstva frakcie 2 - 5 mm

o štrkodrvina

60 mm
30 mm

Šu

200 mm

in.290 m

Pod.Pu*oYacími miestami sa uložíIzoláciaproti ropným latkrám obalená ochrannou geotextíliou.
..._
PozdlŽne aj PrieČne škáry budú tezane a utesnené polyuretánov
ý m imelom. šírkadosky ňude menšia
ako 4,25 m. níZka dosky bude menšia ako 20 - násobok hrubky dosky, Maximálna plocňa dosky je
20
m2. KonŠtrukČnevrstvy jednotliqých časti komunikácií stí navrnnuio podťa požiadaviek investora a
Podťa PrisluŠnýchSTN. Je potrebné, aby jednotlivé konštrukčnévrstvy bót trutnené tak. aby sa dosiahlo
maximálnej pevnosti atýmaj maximálnej tvarovej stálostí podkladných vrstiev.
Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladové vrstvy je použitá štrkodrva a
kamenivo sPevnené cementom. Podkladové vrstvy sú definované v STN. Zhotovujú sápodťa STN.

Dopravné značenie

Na zvislé doPrarmé znaěky bude použiý hliník, značky budú s reflexnou úpravou povrchu. osadia
sa v zmYsle STN a vyhl.. Vodorovné dopravné znaěenie bude bieJej farby, rcf\exné.
Prenosné dopravné znaČky musia byt' počas celej doby kompletné, nesmú byt' znečistenéa ani
inak PoŠkodené.V prípade poškodenia treba uqýchlene značky obnoviť. Organizácia vykonávajúca práce
na vozovke je Povinná doČasnédopravrré značenie osadiť v zmysle schváleného projektu Črganizácie
doPravY. PoČas trvania prác ich udržiavaťv riadnom stave a zábrany za zníženejViáitel'ností oznaěiť
Červeným svetlom. TaktieŽje povinná v zmysle zákona počas prác priťahlú komunikáciu udržiavať v
riadnom stave a v prípade, že dójde k jej znečisteniu z dóvodu vykonávaných prác, tuto očistiťbez.
meŠkania. Zvisle doPravné znaěenie bude pozostávať z vyznaěenia prednosti i jazde a vyznačenia
vYhradeného Parkoviska. Dopravne znaěenie definitívne aj Dopravné znaěenie počas v,ýstavby sa
nachádzajú v samo statnej pdlohe.

zásady odvodnenia

Odvodnenie parkovísk je riešenépomocou uličných vpustov cez oR[. do vsakovcieho systému.
Odvodnenie chodníka je riešené pomocou priečneho sklonu do priťahlého terénu.
plošné bilancie:
plocha riešeného územia

Celková spevnená plocha nad rastlým terénom
Celková plocha zelene nad rastlým terénom
Plocha bytového domu

3 621m2
756 m2
857 m2
992,00 m2

PVB je os miestnej komunikácie, * 0,000 : t 01350 m nad úrovňou osi betónovej komunikácie. Výška
Plochej strechy v najvyššejurovni bude vo výške + 14,060 m od + 0,000. Výška atiky plochej strechy
v najvyŠŠejurovni bude vo výške + 14,260 m od * 0,000, Výška atiky plochej strechy
ýahovej šachtý
-:
v najvyššej urovni bude vo v}ške + 14,260 m m od + 0,000
Stavba bude vybavená protipožiarnou ochranou.

Krřovanie

a súbehy s jestv. a navrhovanými inž. siet'ami previest' v zmysle
dodržat' normou predpísanéodstupové vzdialenosti ako i ochranné pásma.

STN 73

6005n

Po ukonČenízemných prác verejné priestransfuá musia byt'uvedené do p6vodného stavu.
Pred realizáciou r'ÝkopovÝch prác ie nutné wtýčenie trasv iestv. podzemnÝch inž. sieti!!!

Mesto Šamorínako príslušný stavebný urad podťa § 117 zákona ě.5011976 Zb. oúzemnom
pliinovaní a stavebnom poriadku a § 5 ods. 1) zákona 60812003 Z. z. znení neskoršíchpredpisov (ďalej
stavebný zákon) v zmysle § 36 stavebného zákona

oZnamuje
v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona zaěatie územného konania dotknutým orgánom štátnej
správy a účastníkomkonania stavby,,CITY GARDEN ŠlVtOŇN - Bytový dom SO 101 Prestavba
ýrobnej haly na bytový dom", na pozemku parcela ě. 307311, 307312 a 3074, katastrálnom uzemí
Samodn, mesto Samodn

verejnou vyhláškou.
Pretože pre územie, ktorého sa náwh ýka, je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, a sú
stavebnému Úradu dobre známe pomery staveniska ažiadosťposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, tunajšíúrad v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 zák. č. 5011976 Zb. (stavebného
zákona) upúšt'a od miestneho zistenia a ústneho konania.

Úěastníci územnéhokonania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona móžu svoje námietky a
pripomienky k náwhu uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na
Mestskom urade v Šamoríne- spoločný obecný úrad - odbor stavebný, sídlom Gazdovský rad,37lA,93t
01 Šamodn,v stránkoqých dňoch (pondelok 8.00 - 15.30, streda 8.00 - 17.00) inak nebude na ne

prihliadnuté.

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej sprár,y oznámia svoje stanoviská
v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatniť svoje pripomienky a námietky úěastníciúzemnéhokonania. Ak
niektoý z orgánov Štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie náwhu dlhšíčas, stavebný úrad na jeho
žiadosťurčenúlehotu pred jej uplynutím primerane prediZl. Ak dotknutý orgán štatnej ,piáuy, ktory bol
lYrozumený o zaČatíkonania, neoznátmi v určenej lehote alebo predíženejlehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom urade v Šamoríne- spoločný
obecný urad - odbor stavebný, sídlom Gazdovský rad 37lA,931 01 Šamodnv stránkových dňoch
(pondelok 8.00

-

15.30, streda 8.00

-

17.00).

éffi
dF-ry§
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..s.l

GabriélBárdos

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podťa § 36 ods. 4 zékona ě. 5011976 Zb. oúzemnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíchpredpisov a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šamorín.
Vyvesené:

1

t

Zvesené:
Pečiatka a podpis:

-fi3-

?017

Rozdel'ovník:

1.

Creative production s. r. o., Sch. Trnavského 2lB,84l01 Bratislava
2. ZP-Ing. arch. Matej Malina, Hlboká 11,931 01 Šamorín(projektant)
3. Okresný Úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životnéprostredie, Korzo Bélu Bartóka 78913,
929 0l Dunajská Streda
4. Okresný Úrad Dunajská Streda, odbor kdzového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 78913, g2g 0I
Dunajská Streda
5. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. Západoslovenská vodrárenská spol. a. s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233,929
0l Dunajská Streda
7. SPP - distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44la,825 1 1 Bratislava
8. Regionálny Úrad verejného zdravotníctva - Regionálny hygienik, Veťkoblahovská cesta 1067, g29 0l
Dunajská Streda
9. Okresné riaditeťstvo Hasičskéhoazáchranrtého Zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko Il02lI,929 0I
Dunajská Streda
10. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava
ll. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova8,82l09 Bratislava
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Ševčenkova36, 85l 01 Bratislava
13. Technická inšpekcia a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
14. MadNet a. s., Kúpeťná3318, 932 0l Vel'kY Meder
15. SITEL s.r.o., Kopčianska2DlC,851 0l Bratislava
16. Okresný ttrad Dunajská Stred4 odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, Alžbetínske
námestie l194l1,929 0l Dunajská Streda
17. Okresné riaditeťsfuo PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6, 929 0l
Dunajská Streda
18. Co: Spisoqý materiál

Vybavuje: Ing. Vojtech Bajkay
Mestský urad v Šamodne
Spoločný obecný urad - odbor stavebný
sídlom Gazdovský rad37lA,931 01 Šamorín
t. č.0311 562 4742

