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SPRIEVODNÁ SPRÁVA

PODKLADY:
Existujúca katastrálna mapa.
Porealizačné zameranie bytového domu.
Platný územný plán obce zmeny a doplnky č. 1
Vymedzenie riešeného územia č.p. 409, 410/1, 410/2, 410/4, 410/5, 410/6, 410/7,
410/8, 412/3, 412/4, 412/5.
ÚČEL:
Hlavným dôvodom je preukázať možnosť využitia obecných parciel za účelom
výstavby rodinných domov.
Vytvorenie podkladu na možnú budúcu parcelizáciu územia.
Vytvorenie podkladu na určenie postupu budúcej realizácie výstavby - návrh
rozdelenia stavebných objektov.
Priestorová regulácia výstavby rodinných domov.
ARCHITEKTONICKO URBANISTICÁ KONCEPCIA
Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti obce, čo v danej lokalite pridáva na jej
atraktivite.
Návrh vychádza z možnosti využiť obecné parcely za existujúcim novým bytovým
domom na vytvorenie novej komunikácie s prerozdelením parciel za účelom výstavby
rodinných domov v súlade s platným územným plánom obce a jeho doplnku č.1.
Návrh využíva existujúce dopravné napojenie bytového domu na hlavnú komunikáciu
obce. Toto napojenie vytvára zároveň hlavnú os návrhu dopravne obojsmernú
komunikáciu.
V rámci urbanistického návrhu je navrhnutá nielen parcelizácia, ale aj urbanistickokompozičné prvky ako je stavebná čiara, a minimálne odstupové vzdialenosti
rodinných domov.
Odporúča sa v danej lokalite výstavba prízemných (bungalovov), maximálne
dvojposchodových rodinných domov (minimálne dodržiavať výškovo platnú územnoplánovaciu dokumentáciu).
STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE
Je navrhovaná komunikácia (C3-MO-8/30) v šírke 6m a s priestorom na chodníky po
oboch stranách v šírke 1,5m. Namiesto chodníkov sa môže realizovať aj vybudovanie
odvodňovacích rigolov. Toto riešenie je potrebne posúdiť v realizácii a projektovej
príprave stavebných objektov SO.01 Komunikácia s chodníkmi a SO.02 Dažďová
kanalizácia - odvodnenie komunikácie.
Umiestnenie sieťových rozvodov a ich dimenzie nie sú záväzné, odporúčame ich
budovať na verejnom priestranstve v telese chodníkov, alternatívne komunikácii.

ODPORÚČANÝ POSTUP PRÍPRAVY ÚZEMIA NA REALIZÁCIU
1. Vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie parciel na komunikáciu
s chodníkmi a rodinné domy.
Tento bude slúžiť na zápis do katastra nehnuteľností a k ďalšiemu nakladaniu
s pozemkami, napríklad odpredaj.
2. Vyhotovenie výškopisu so zameraním inžinierskych sieti.
Tento dokument poslúži ako podklad pri objednaní ďalších stupňov projektovej
dokumentácie.
3. Obec môže pristúpiť k objednaniu celého projektu s možným rozdelením na
jednotlivé stavebné objekty u jedného dodávateľa, ale je možné prípravu riešiť
jednotlivo po jednotlivých objektoch a následne aj riešiť samostatné stavebné
a územné konania. Napríklad komunikácie, vodné stavby /rozvody vody
a kanalizácia/, energetické elektrorozvody a zásobovanie plynom.
4. Ak projekt bude riešiť jeden dodávateľ, jeho postup vypracovania následného
schvaľovania sa dohodne s investorom – obcou.
5. Ak obec pristúpi k postupnej príprave územia, tak odporúča sa projektovo prichystať
ako prvé komunikáciu s jej odvodnením, z dôvodu určenia výšok pre následné
osadenie rodinných domov a inžinierskych sieti.
Po vypracovaní tejto dokumentácie je možné pristúpiť k projektovej aj realizačnej
príprave jednotlivých inžinierskych sieti.
NAVRHOVANÉ ROZDELENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
Poznámka: Navrhované objekty a ich skladba nie sú záväzné.
Je možné ich realizačne deliť, alternatívne aj zlučovať.
SO.01 – Komunikácia a chodníky
SO.02 – Dažďová kanalizácia - odvodnenie komunikácie
SO.03 – NN elektrický rozvod s napojením RD a verejné osvetlenie
SO.04 – Verejný vodovod s napojením RD
SO.05 – Splašková tlaková kanalizácia s napojením RD
SO.06 – Rozvod plynu s napojením RD
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