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Hlavná 37, g3101 Šamorín
83l20l7-0003/SOc

V Šamoríne13.04.2017

oZNÁnnrNIE

O ZAČATÍÚZnUNnnO KONANIA A O UPUSTENÍ ÚSINEHO

KONANIA

o umiestnení stavby podťa § 36 ods. 4 zákonač. 5011976 Zb, o iaemnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov

Creative production s. r. o., rČO SS 825 7g1, so sídlom Trnavského 2[8,841 01 Bratislava, podala
dňa3.1.20t7 (podanie doplnené dňa.07.03.2017) návrh o vydanie územnéhorozhodnutia oumiestnení
stavby ,,CITY GARDEN SAMORIN - Bytoý dom SO 102 - Prestavba kotolne na bytový dom", na
pozemku parcela é.3073t1,3073t3 a3074, katastrálnom územíŠamorín,mesto Šamorín.Uvedeným
dňom bolo zaěatéúzemnékonanie,
členenie stavbv
SO 102 - Prestavba koíolne na bytový dom
SO 103 - Prístrešok pre kontajnery
SO 200 - Parkoviská a dopravné riešenie
SO 301 - Areálový vodovod
SO 302 - Areálová splašková kanalizácia
SO 303 - Dažďová kanalizácia, ORL
súčasnÝstav

Objekt b}valej kotolne (p.é.3073/3) bol postavený v druhej polovici 20. storočia a v minulosti slúžilako
technologické zánemie pre objekt bývalej výrobnej haly areálu ,,Datex". Objekt je momenLílne

nevyržívaný.

Architektonické riešenie
Objekt v pódorysnom tvare obdíZnika tvorí jadro s centrálnym schodiskom a r^.ýt'ahom. Na 1. NP sa
nachádzaji garáňové státia pre 8 osobných automobilov so skladmi pre uživatel'ov bytov. 2-3 nadzemné
podlažie je rovnaké a tvoria ho dvojizbové byty, ktoré sú syrnetricky zrkadlené voči jadru. Počet
bytov}ch jednotiek v objkte je 8 ks.
počet bvtových iednotiekbude
- 8 ks
2 wbové by§ - 8 ks
SO 102 - Prestavba kotolne na bvtovÝ dom
Nosný systém pozostáva z murovaného nosného systému, ktorý je osadený na existujúce a doplnené
základy. Murovaný nosný systém je doplnený ože|ezobetónové stl'py, kotvené do základov vlepením
výstuže. Stlpy sú pospájané žel. bet. vencami, prekladmi ktoré sú spriahnuté s doskou. Stropné dosky sú
železobetónové hr, 200 mm, uloženéna obvodové steny a stl'py. Vzhl'adom na uloženie na stl'py ako
bezprievlakové, Ňar dosky, ktoqý je na jednotliých podlažiach s uloženímna nosné steny a tak vytvara

jednosmerne vystuženú dosku, je min. hrubka dosky 200mm.
Schodisko je železobetónové doskové zalomené, uloženéna základ a s podestami uložených na priečne
nosné steny.

zdravotechnika

V

predmetnom objekte budú riešenénové rozvody vnútornej zdravotechniky inštalácie s napojením na
navrhované prípojky vody a kanalizácie. Projekt zdravotechniky rieši v zmysle stavebného zákona, STN a
výstavbynového objektu v stupni realizaéného projektu.

I(analizércia

Odvádzanie odpadových v6d z objektu je navrhnuté delenou kanalizáciou. Na parcele investora je
v súčasnostinaprojekíovaná areálová splašková aareálová dažďovákanalizácia. Jednotlivé vetvy budú
postupne zaústenédo splaškovej, respektíve do dažďovej areálovej kanalizácje,
solašková kanalizácia
Kanalizaěné zvody splaškovej budú vyústenévon z objektu a zaústené do vonkajšej splaškovej areálovej
kanalizácie. Do navrhnutých vnútorných kanalizačných odpadov sú pripojovacím potrubím napojené
zariaďovacie predmety. Kanalizaénéstupačky budú 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. Y základoch budú podťa možnostíjednotlivéstupačky pozbierané
azvedené von z objekíu
Dažďová kanalizácia _ Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané samostatnými vnútornými
respektíve vonkajšími kana|izaěnými odpadmi a následne napojené do zvodového potrubia, V základoch
budú jednotlivé stupačky pozbierané azvedené von z objektu.

Vodovod
Na parcele investora v súčasnostije zriadená existujúca vodovodná prípojka.
Zásobovanie objektu vodou pre pitné, sociálne a požiarne účelyje riešené jednou hlavnou vodovodnou
prípojkou studenej vody DN 65.
Studená voda _ Hlavný horizontálny rozvod vnútornéhovodovodu je vedený v základoch objektu.
Zhlavného rozvodu budú potom vedené jednotlivé stúpačkyvody. Pred každou stupaěkou vody budú
osadené vzafuáracie ventily na zvislej trase potrubia. Pred každou bytovou jednotkou bude osadený
podružný vodomer na studenú vodu.
Teplá voda- V každom byte bude osadený elektrický ohrievač vody o objeme 120L.
Elektroinštalácie a wkurovanie
Projekt rieši elektrickú prípojku pre bytový dom, silnoprudové rozvody budovy, elektrické podlahové
vykurovanie, rozvádzaě hlavný (schodiskový) 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 telekomunikačnú sústavu.

z

existujúceho
Zdrojom elektrickej energie je miestny distribuěný rozvod NN. Napájanie bude
distribuěného rozvodu NN vybudované na príslušných pozemkoch.
BytovY dom napájajú rozpojovacie a istiace skrine PRIS 3 káblami NAYY-J 2x4x240mm' (vedený v
zemi pod spevnený,rni plochami v chrániěkách). umiestnené budú vedťa elektromerové skrine RE3.
Elektromerový rozvádzač RE3 zahíňamerania rozvádzaéov: RS, R2.1 - R2.4, R3.1 - R3.4.

Rozvádzaée
Rozvádzaěe RE3 bude ocelbplechové skrine IP54 prístupnépracovnikmi distribučnej spoločnosti, budú
obsahovať nasledujúce komponenťy: spínací blok, nadprudovú spúšť,spúšťnapátia a istenie jednotlivých
meraných qfi,odov ističmi pri byoch a pri spoločných priestoroch.
Bytové rozvodnice Rx budú umiestnené vždy pri vchodoch do bYových jednotiek, vyzbrojené pre istenie
bytových rozvodov.
Elektrický rozvod
Elektrické rozvody sú navrhnuté medenými káblami CYKY-J, v spoločných priestoroch v zmysle
vyhlášky ě.9412004 príloha č.I4 bezhalogénovými káblami N2XH-J a pre napájanie zariadení, ktoré
musia byť pod napátím v prípade požiaru sú navrhnuté káble 1-CHKE-V. Konkrétne použitie typy káblov
a ich dimenzia sú uvedené v schéme vonkajších spojov jednotlivých rozvádzačov. Istenie elektrických
obvodov sú navrhnuté podťa ističov, ktoré sú dimenzované podťa velkosti zaťaženia.Káble budú
ukladané pod omietkou, spoločnékábelové trasy do káblových žíabov.Po montiži sa musia všetky
prechody cez protipožiame steny a priečky utesniť protipožiarnymi ptepéůkami - prevedenie stavby.
Všetky káble sa musia oznaóiť trvanlivými káblovými štítkami s ěíslom káblu podťa súpisu káblov v
projektovej dokumentácii. Štrtky;e pořebné umiestniť nazaěiatku, na konci trasy, v miestach odboěenia

kábla z hlavnej trasy a v rovnej trase po 30 metroch. Elektrické rozvody okolo umývadiel, v umyvárniach
a sprchách urobiť podťa STN dodržaťstanovené zóny.
svetelná inštalácia

Návrh osvetl'ovacej sústavy bol riešený podl'a STN. Návrh a qýpočet 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. Vypínaěe umiestniť vo výške 1,5 m nad podlahou tak, aby nedošlo
ich zakrytiu otvorenými dverami. Na osvetlenie únikových ciest sú umiestnené svietidlá núdzového
osvetlenia NS nad dverami únikových ciest. Svietidlá sú určenéna núdzovéosvetlenie po prerušení
dodávky elektrického prudu. Svietidlá majú zabudované bezúdržbovýhermetický akumulátor s
elektrickou ochranou proti znehodnoteniu hlbokým vybitím. Doba svietenia po výpadku siete

l

hodina.

Núdzovéosvetlenie
Viditel'né označenie únikových ciest - smeru úniku osób sa požaduje v t}ch miestach únikových ciest,
kde nie sú priamo viditelhé únikovévýchody na volhé priestranstvo. Smery úniku musia bý označené
požiarnymi bezpečnostný,rni znaékami. Nie je potrebné zabezpeéiť bezpeěnostn é a náhradné osvetlenie.
Núdzovéosvetlenie z hl'adiska protipožiamej bezpečnosti musí splňať podmienky STN.
Pre napájanie núdzového osvetlenia móžu byt'použité len káble:
o odolné proti šíreniuplameňa
. bezhalogénové s nízkou hustotou dyrnu pri horení
o poěas horenia, za predpokl adaný čas horenia , zachovajú požadovanúfunkčnosť.
Núdzovéosvetlenie pri centrálnom vypnutí prudu z priestorov požiarneho úseku musí ostať funkčné
najmenej po dobu 60 minút.

Elektrické wkurovanie
Vykurovanie je navrhované pomocou elektrického podlahového vykurovania. Pre účelyvykurovania sú
navrhnuté elektrické vykurovacie káble CALEO a vykurovacie rohože s vopred namontovaným
vykurovacím káblom.
Regulácia vy,kurovania je pomocou nástenných termostatov s možnosťou spínania 230V, 16A.
Termostaty sú umiestnené v každej miestnosti, resp. móžu byť spoločnépre dané miestnosti. Napájanie
termostatov je káblami CYKY-J 3x2,5mm2.
V miestach, kde je uložený vykurovacia rohož, je potrebné umiestniť náby.tok na nóžkach pre
zabezpeěenie prúdenia vzduchu nad podlahou a odvedenie tepla, aby sa vykurovacie rohože nepoškodili,
Pri montiži elektrického podlahového vykurovania dodňať technologické postupy.

zásuvková a motorická inštalácia
Pre pripojenie elektrických spotrebičov sú navrhnuté zásuvkové okruhy 230Y. Okruhy budú
rozmiestnené po obvode jednotlivých priestorov, káblové rozvody budú uloženév káblových žl'aboch.
V hygienických priestoroch budú napojené ventilátory s časovým dobehom, tieto napojiť na svetelné
okruhy, ovládané budú spínačmiosvetlenia.
Slaboprudové rozvody
Domáce dorozumiev acie zariadenia (DT)
Pre domáce dorozumievacie zariadenia je navrhnutý audio telefón s tlačítkovýmtablom pri vstupoch d o

jednotlivých sekcií objektu a audio telefón pri vstupe do jednotlivých býových jednotiek. Použitý
systém na komunikáciu používa zbernicový systém káblom 2x1,5 mmz (točený pár).
Prípojka verejného telekomunikačného zariadenia (TKR)
Prípojku TKR rieši investor v priamej spolupráci s dodávateťom služieb.
Príprava pre zavedenie zemného kábla telekomunikácií a TKR je uložením ochrannej trubky FXKVSSO
resp. 3x HDP 40mm do zeme až mimo okapový chodník pre neskóršie zavedenie telekomunikačnej
prípojky.
Vnútorné rozvody telefónu
Z dáftového rozvádzaěa sú telekomunikačné rozvody vedené pre každúbytovú jednotku. Rozvody
štrukturovanej kabeleňe rieši investor.

Rozvodv televízneho signálu
Zdrqom TV signálov bude slúžiťprípojka telekomunikačníhokáblového rozvodu do RTV a PRS, resp.
parabolická anténa, umiestnená na streche bytového domu. Pre uloženie prívodného kábla TKR je
uložená ochranná trubka od RTV do zeme až mimo okapový chodník. Pre zavedenie káblov od
parabolickej antény na streche sú vedené ochranné trubky 2x FXP 25 po rozboěovač RTV signálu. Na
všetky vstupné káble od antény resp. prívodného kábla TKR umiestniť zvodiče bleskového prudu a
prepátia. Zvodiče bleskových prudov budú uzemnené pomocou vodiěa CY-J 1x16 mm2 od 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 búrkovými dňami
v roku.
Podl'a miery ohrozenia sa bytový dom zatriedil do skupiny LPL m (obytné domy,rodinné domy,
pol'nohospodárske obj ekty).
Ochrana pred atmosferickými výbojmi a bleskom je navrhnutá aktívnym bleskozvodom
IONIFLASHMACH@ v zmysle STN. Aktívny bleskozvod pozostáva z jednej hlavice
IONIFLASHMACH@ NG45 inštalovanej na zétkladovej nerezovej tyče ZTN3 dlžky 4,0 m na streche
objektu. Celá súprava bude uložená na trojnožke. Polomer ochrany (polomer valivej gule) Rp na úrovni
chrlánenej strechy bude 64m, kým na úrovni terénu Ro dosahuje hodnotu 85m. Uzemnenie sa uloží
v základoch objektu a je riešené vedením FeZn3014.
Zo zberacej súpravy IONIFLASHMACH@ sú zvedené dva zvody zhotovené zo zvodového vedenia
AlMgSi O 8mm uchyteného na podperách vedenia po streche PV16 a po fasáde objektu. Zvody budú
ukončené na základové uzemnenie na pás FeZn 3014 cez skúšobnésvorky SZ1, SZ2.

SO 103 - Pdstrešok pre kontainerv
Prístrešok pre kontajnery sa navrhuje ako ocel'ová rámová konštrukcia sobkladom, na zák|adových
pátkách.

SO 301 - AreálovÝ vodovod
Projekt rieši zásobovanie aj bytový objekt SO 102 pitnou a požiamou vodou, V súčasnostije na pozemok
privedená existujúca vodovodná prípojka HDPE DN50, ukončená v existujúcej vodomerovej 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 objekte umiestnený
hlavný objektov! uzáver vody.

SO 302 - Areálová snlašková kanalizácia
Splaškovéodpadové vody budú z objektu odvádzané do existujúcej verejnej kanalizácie cez existujúcu
prípojku splaškovej kanalizácie, ktoráje ukončená existujúcou vstupnou kanalizačnou šachtou.
Na parcele stavebníka sa vybuduje mimo objektová areálová splašková kanalizácia, ktorá so napojí do
existujúcej šachty. Na parcele sú v súěasnosti neoverené existujúce rozvody, pred realizáciou budú
preverené a v prípade funkčnosti móžu byť zčasíiwrržité.
Mimo objektová areálová splašková kanalizácia sa vybuduje z PVC potrubia DNl25, DNl50 v
minimálnom spáde2,\oÁ smerom k existujúcej šachty.
Kanalizácia sa vyhotoví z hladlých kanalizaéných rur z tvrdeného polyvinylchloridu (PVC-U) bez
zmiikčovadiel pre vonkajšiu kanalizáciu uloženú v zemi s kruhovou tuhosťou SN4. Montáž 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 výrobcu, (triedená zemina o zrnitosti max. 20mm do výšky min, úěinnej vrstvy
(30 cm nad horným okrajom rur). K ďalšiemu zásypu sa použije hrubozrnná alebo zmiešaná zemina
vhodná na zhufirenie, po vrstvách 30 cm so zhutnením. V miestach zmeny smeru a pripojenia vedl'ajšieho
zvodného potrubia treba potrubie v ryhe zabezpečiťproti posunu.
kanalizaěné šachtv
Šachty na potrubiach sú navrhnuté zbetónových prefabrikát. Vnútorný priemer šachiet je 1,0 m.

spodná časť:
Šachtovédno je vyrobené z vodostavebného betónu HV8 - B20. Prechodky sú zabudované podl'a druhu
kanalizačného potrubia. Šachtovédno sa dodáva s osadenými poplastovanými stupadlami a s gumovým
tesniacim proťrlom.

SO 303 - Dažďová kanalizácia. ORL + vsak
projekt rieši odvádzanie dažďových vód zo striech bytových domov a odvádzanie zaolejovaných
dažďových vód z parkovísk a spevnených plóch, ich čistenie v navrhovanom odlučovačiropných látok a
následné vsakovanie na pozemku investora.

Odvádzanie dažďovej vody zo strechy bude pomocou strešnéhovtoku a vnútorného dažďového
odpadového potrubia zvedené do navrhovanej areálovej dažďovej kanalizácie. Z objektov vyusťujú 7ks
dažďových zvodových potrubím PVC DNl25, ktoré budú napojené na navrhovanú areálovú dažďovú
kanalizáciu. pomocou ktorej budú dažďovú vody odvádzané do navrhovaného vsaku.
Dažďové vody z parkovísk a spevnených plóch budú odvádzané cez 3ks uličnévpuste UV50, zvedené
navrhovanou zaolejovanou areálovou dažďovou kanalizáciou do navrhovaného odlučovačaropných látok
a po vyčisteníbudú cez navrhovanú areálovú dažďovú kanalizáciu zvedené do vsaku.
Areálová dažďovákanalizácia sa vybuduje z PVC potrubia DN125, DN 150, DN200 aDN250 s kruhovou
tuhosťou SN4. Na kanalizácii sa vybudujú 3 ks uliěných vpustí, 4 ks kanalizaénéšachty, odluěovaě
ropných látok a betónová vstupná filtračno - usadzovacia šachta_ s ťrltračnou prepážkou. Odber vzoriekza
odlučovačom ropných látok bude možný z navrhovanej šachty ŠD3,kde bude vytvorený výškový rozdiel
30cm medzi vtokom z odluěovača a vtokom zo strechy.

,Odluěovač ropných látok

Odlučovačropných látok typu KL síl slúžina odstránenie neemulgovaných ropných látok zvody. Je
vyrobený betónu C35l45 prístupnená cez liatinoý poklop D600. Splňa požiadavky STN.

vsakovací systém
V rámci areáluje navrhnutý lks vsakovací objekt. Vsakovací objekt

s počtom vsakovacích blokov 168 ks
plóch
(komunikácia+parkovisko).
zo
spevnených
odvádza dažďové vody zo
Počet vsakovacích blokov bol navrhnutý predbežne na kriticlcý dážď,presný počet a nÍUm uloženia
treba určiťv ďalšej stupni PD na základe hydrogeologického posudku!
Navrhnutých je 168 ks vsakovacích blokov s rozmerom jedného 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 nakontakíovaťna priepustné štrkopiesky,
ktoré sú od híbky 3,0 m p.t.(kf : 3,21x l0-5 m/s) a úložnúplochu vsakovacích blokov vlviesť filtračním
kameninovým vankúšom.
Odstup od stromov by mal bý najmenej rovný hodnote priemeru koruny dospelého stromu.
Rozmóry výkopu sa orientujú podťa počtu potrebných blokov a prítokovej trÍUte. Spodok jamy bude
vodorovne zuovnaný, spodok ako aj steny budú obloženégeotextiliou.
Bloky sa potom správne uložia azaťtxujú spájacími klipsami tak, aby sa nemohli oddefovať.
Hneď po dokončení osadenia blokov, celý blok bude obalený geotextíliou, pričom treba dať pozor na to,
aby geotextília dokonale obopínala celý blok a aby sa následne zabráni\o vniknutiu zeminy do
vfioreného bloku. Pri použitíviacerych kusov geotextílie treba dbať na 50 cm prekrytie.
Obj ímkovú vsuvku s vnútorným tesnením treba osadiť tak, že sa prereže geotextíliu a vyrazíme mriežka z
bloku, aby sme vyťvorili otvor. Potom sa narazí pripojovaeie hrdlo s gumoťyrr tesnením tak, aby sme
pricvikli geotextíliu a tym zabezpečil i tesnosť.
Výkop sa zasype až po hornú hranu.
V pravidelných časových intervaloch cca 1 rok, je potrebné skontrolovať všetky vpuste a vsaky,
vyčistiťkóš na nečistoty a odkaliť,

striech a

SO 200 - Parkoviská. spevnené plochv a dopravné riešenie
Dopravné riešenie sa zaoberá napojením na cestnú sieť statickou dopravou vozidiel na parkovisku a
pešíchna chodník u k bytovým domom.
Objekt sa nachádza na Kasárenskej ulici. Je to miestna komunikácia v intraviláne, ktorá má šírku
spevnenia 6,0 m. Dopravne je parkovisko napojené na Jazdeckú ulicu. Je to miestna komunikácia v

V mieste napojenia parkoviska je cesta v priamom úseku a
je
napojenie parkov Íska kolmé.
Parkovanie je rozdelene na dve parkovacie plóch). Novonavrhované parkovisko pozdlž Jazdeckej ulice vybuduje sa l0 kolmých parkovacích miest rozmerov 5,0x2,4 m. Priestor medzi parkovacími miestami 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. Všet§ parkovacie miesta sú navrhnuté pre osobné automobily skupiny O2.1 parkovaintraviliáne, ktorá má šírkuspevnenia 5,0 m.

cie miesto je vyhradené pre vozidlo prepravujúce osobu ťažkozdravotne postihnutú majú. bude

umiestnene pri vstupnom chodníku. Napojenie chodníka na parkovacie miesto je riešenébezbariérovo.
Chodníky riešia pohyb chodcov od parkoviska k bytovému domu. Šírkachodníka je 1,5 m.

vÝškové vedenie
Výškové vedenie parkoviska a chodníka je prispósobené nive lete Jazdeckej ulice a výškovémuosadeniu
bytových dómov pri dodržaní platných noriem a predpisov. Niveleta je vedená v minimálnych pozdižnychsklonoch á ohl'adom na plynulé odvodnenie vozoviek, Pozdhny a prieěny sklon sa pohybuje od
0,5 Yo po 2,00 Yo s dirazomnadodňanie minimálneho ýsledného sklonu.

Celkové nárolry na statickú dopravu (pre dva objekty) je 57 parkovacích miest.
Celkový počet vybudovaných parkovacích miest je 59.

konštrukcia vozovkv

konštrukcia vozovkv parkoviska je navrhnutá pre dopravne zať. tried v. nasledovne:
o cementobetónovádoska
l80 mm
VB III
o kamenivo spevnené cementom ksc
150 mm
o drvené kamenivo
200 mm
530 mm
spolu
konštrukcia vozovkv chodníka .i e navrhnutá nasledovne
o betónov a dlažba
DL l
r podkladová vrstva frakcie 2 - 5 mm

o štrkodrvina

snolu

Šu

:

60 mm
30 mm
200 mm

min.290 mm

Pod parkovacími miestami sa uložíIzolácia proti ropným 1atkám obalená ochrannou geotextíliou,
Pozdhne aj priečne škáry budú rezane a utesnené polyuretánov ý m imelom. Šírkadosky bude menšia
ako 4,25 m. DÍžkadosky bude menšia ako 20 - násobok hrúbky dosky, Maximálna plocha dosky je 20
m2. Konštrukčne vrstvy jednotliv}ch časti komunikácií stí navrhnuté podl'a požiadaviek investora a
podl'a prislušných STN. Je potrebné, aby jednotlivé konštrukčnévrstvy bol hutnené tak. aby sa dosiahlo
maximálnej pevnosti aťi,rn aj maximálnej ťvarovej 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. Zhotolujú sa podl'a STN.

,

Dopravné značenie
Na zvislé dopravné znaél<y bude použitý hliník, znaéky budú s reflexnou úpravou povrchu. Osadia sa v
zmysle STN a vyhl.. Vodorovné dopravné značenie bude bielej farby, reflexné.
Prenosné dopravné znaéky musia by,t' poěas celej doby kompletné, nesmú byť znečistenéa ani inak
poškodené. V prípade poškodenia treba urýchlene znaěky obnoviť. Organizácia vykonávajúca práce na
vozovke je povinná doěasné dopravné znaéenie osadiť v zmysle schváleného projektu organizácie
dopravy. počas trvania ptác ich udržiavať v riadnom stave a zábrany za znňenej Viditel'nosti oznaěiť
červeným svetlom, Taktiež je povinná v zmysle zákona počas prác priťahlúkomunikáciu udržiavaťv
riadnom stave a v prípade, že dójde k jej znečisteniu z dóvodu vykonávaných prác, tuto očistiťbez.
meškania. Zvisle dopravné znaéenie bude pozostávať z vyznaěenia prednosti v jazďe a vyznaěenia
vyhradeného parkoviska. Dopravne značenie definitívne aj Dopravné znaěenie počas výstavby sa
nachádzajú v samostatnej prílohe.

zásady odvodnenia

Odvodnenie parkovísk je riešenépomocou uliěných vpustov cez ORI. do vsakovcieho systému.
Odvodnenie chodníka je riešené pomocou priečneho sklonu do priťahléhoterénu.
plošnébilancie:
plocha riešenéhoúzemia
Celková spevnená plocha nad rastlým terénom
Celková plocha zelene nad rastlým terénom
Podlažnost' SO102
Plocha bytového domu SO 102

3 62l m2
756 m2

857 m2

3 N.P.
299,99 m2

0,000 : + 0o350 m nad úrovňou osi betónovej komunikácie. Výška
plochej strechy v najvyššej úrovni bude vo výške + 9,ó80 m od + 0,000. Výška atiky plochej strechy
v najvyššej úrovni bude vo výške + 9,680 m od + 0,000.

PVB je os miestnej komunikácig,

t

Stavba bude vybavená protipožiarnou ochranou.
a súbehy s jestv. a navrhovanými inž. siet'ami previesť v zmysle STN 73 6005, dodržat'
normou predpísané odstupové vzdialenosti ako i ochranné pásma.

Krřovanie

Po ukončenízemných prác verejné priestranstvá musia byt' uvedené do póvodného stavu.

Pred realizáciou výkopov,ých prác ie nutné wtÝčenie trasy iestv. podzemnÝch inž. sieti!!!
Mesto Šamorínako príslušný stavebný úrad podťa § 117 zákonaě,5011976 Zb. oizemnom plánovaní
a stavebnom poriadku a § 5 ods. I) zákona 60812003 Z. z. zneni neskorších predpisov (ďalej stavebný
zákon) v zmysle § 36 stavebného zákona

oznamuje
4

stavebného zákona zaéatie územného konania dotknutým orgánom štátnej
v súlade s ust. § 36 ods.
správy a účastnftom konania stavby ,,CITY GARDEN ŠaUOnÍN- Bytový dom SO 102 * Prestavba
Éototnena bytový dom", na pozemku parcela ě. 3073l1r 3073t3 a 3074, katastrálnom izemí Šamorín,
mesto

samodn

verejnou vyhláŠkou.
Pretože pre územie, ktorého sa návrh tyka,

je

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia,

a

sú

stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
zák. ě. 5011976 Zb. (stavebného
navrhovanej stavby, tunajšíúrad v zmysle ustanovenia § 36 ods.
zákona) upúšt'aod miestneho zistenia a ústneho konania.

2

Účastníci územného konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona móžu svoje námietky a
pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na
Mestskom úrade v Šamoríne- spoločný obecný úrad - odbor stavebný, sídlom Gazdovský rad 37/A,93lr
01 Šamorín,vstránkových 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 správy oznámia svoje stanoviská
v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníciúzemnéhokonania. Ak
niektory zotgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhšíčas, stavebný úrad najeho
žiadosť určenúlehotu pred jej uplyrrutím primerane predlži. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktory bol

vyrozumený o zaéati konania, neoznámi v určenej lehote alebo predlženej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, má sa zato,že so stavbou z hťadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na, Mestskom úrade v Šamoríne- spoločný obecný úrad
- odbor stavebný, sídlom Gazdovský rad 37lA, 931 01 Šamorínv stránkových dňoch (pondelok 8.00 l5.30, streda 8,00 - 17.00).
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GabrieťBárdos
primátor mesta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 36 ods. 4 zákona ě. 50/1976 Zb, o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šamorín.
Vyvesené:

?1-|,L-lfllv

Zvesené:
Pečiatka a podpis:

Rozdel'ovník:

l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Creative production s. r, o,, Sch. Trnavského 2lB,84I 0l Bratislava
ZP-|ng. arch. Matej Malina, Hlboká 1 1. 93 1 01 Šamorín(projektant)
Okresný úrad Dunajská Streda. odbor starostlivosti o životné prostredie. Korzo Bélu Bartóka 78913,929
Streda

OkresnýúradDunajskáStreda,odborkrízol,éhoriadenia.KorzoBéluBartóka78913.929

0l

Dunajská

0l DunajskáStreda

Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6. 816 47 Bratislava

Západoslovenskávodárenskáspol.a,s.,odštepnýzár,odDunajskáStreda.Kračanskácestal233,92901
SPP - distribúcia a. s., Mlynské Nivv 44la, 825 l l Bratislava

DunajskáStreda

Regionálny úrad verej ného zdravotníctva - Regionálrry hygienik, Vel'koblahovská cesta 1067 . 929 01 Dunaj ská Streda
Okresné riaditel'str,o Hasičskéhoa záchranného Zboru v Dunajske.i Strede. Trhovisko l l02ll" 929 0l Dunajská Streda
10. Slovak Telekom a, s., Bajkalská28,817 62 Bratislava
11, ORANGE SLOVENSKO a. s.. Metodova 8, 82l 09 Bratislava
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA s, r, o., Ševčenkova36. 851 0l Bratislava
13. Technická inšpekcia a, s.. Trnavská cesta 56. 82l 0| Bratislava
l4. MadNet a. s., Kúpel'ná 3318. 932 01 Vel'ký Meder
15. SITEL s.r.o., Kopčianska 20lC, 851 0-1 Bratislar.a
l6. Okresný úrad Durrajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Alžbetínskenámestie 'll91l1.929 0l
Dunajská Streda
l7. Okresné riaditel'stvo PZ v Dunajskej Strede. Okresný dopravný inšpektor,át, Muze.iná 6.929 0l Dunajská Streda
l8. Co: Spisový materiál

Vybavuje: Ing. Ján Ravasz
Mestský úrad v Šamoríne
Spoločný obecný úrad - odbor stavebný
sídlom Gazdovský rad 37l A,931 01 Šamorín
t. č. 031/ 562 4741

