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Dokumentácia je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), následných noviel a vykonávacích predpisov v rozsahu prikladanom
k návrhu na územné konanie a vychádza z podnikateľského zámeru investora pre danú lokalitu.
Formálne je projektová dokumentácia na územné konanie vypracovaná podľa metodických
odporúčaní Slovenskej komory architektov.

1.Identifikačné údaje
Názov stavby

: Detské ihrisko – lezecká stena

Investor - klient

: Obec Istebné

Druh stavby

:

Miesto stavby

: Istebné

Parcelné čísla

: 589

Katastrálne územie

: Istebné

Okres

: Dolný Kubín

Stupeň PD

: Projekt na ohlásenie drobnej stavby

Gen. projektant

: Ing. arch. Stanislav Šutvaj

Novostavba

Vyšnokubínska 321/243, 026 01 Vyšný Kubín
office: Radlinského 1716, Dolný Kubín
tel. 0905 767 606
sutvaj@a02.sk www.a02.sk

HIP

: Ing. arch. Stanislav Šutvaj

Dodávateľ stavby

: bude určený konkurzom

Dátum PD

: júl 2019

PROFESIE - Zodpovední projektanti
ARCHITEKTÚRA
LEZECKÁ STENA

: Ing.arch.Stanislav Šutvaj
: f. Anatomic
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2.

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu
prevádzku
Základné funkcie:
Návrh lezeckej stienky (tzv. boulder stena) dopĺňa možnosti pohybu a relaxu na existujúcom
detskom ihrisku v Istebnom. Okrem umiestnenia predmetného prvku je súčasťou návrhu aj
riešenie bezpečnostných zón.

Plošné, priestorové a ekonomické bilancie:
Plocha spevnených a čiast. spev. plôch – bezpečnostná zóna ............ 79,00 m2

3.

Prehľad východiskových podkladov
- Polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia
- Kópia katastrálnej mapy
- Obhliadka staveniska
- Konzultácie s investorom

- Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum nebol doposiaľ vykonaný
4.

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty
Stavebné objekty:
SO 01 – Detské ihrisko – lezecká stena

5.

Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície
Časové väzby na okolie a súvisiace investície sa nepredpokladajú.

6.

Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.
Užívateľom a prevádzkovateľom riešených priestorov bude obec Istebné.

7.

Termín zahájenia a ukončenia stavby
Začiatok výstavby ......................................................................................................... marec 2019
Ukončenie výstavby ........................................................................................................... jún 2019

8.

Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu,
kolaudácii a užívaniu stavby, príp. údaje o postupnom odovzdávaní
častí stavby do užívania.
Skúšobná prevádzka nie je potrebná.

9.

Predpokladaný celkový náklad stavby
Približný odhad nákladov pre SO 01 je cca 24 000 € bez DPH.
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