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Viacúčelové ihrisko
Nižný Mirošov, okres Svidník
C151,kat.úz.Nižný Mirošov ,okr. Svidník
Obec Nižný Mirošov
JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05
Ing. Benka- Goč
Ing. Jozef Feciľak
Dokumentácia pre realizáciu stavby
Február 2018

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
2.1.

2.2.

Údaje o projektovaných kapacitách
Zastavaná plocha ihriska:
Rozmery ihriska

:

Orientačná hodnota stavby:

viď. samostatná príloha PD

594 m2
18x 33m

Základné údaje o výstavbe
Lehota výstavby:

2 mesiace

Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa
stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a
dodávateľom.
Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre
výstavbu danej stavby.
Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je júl 2018 a predpokládané ukončenie stavby
august 2018.

2.3.

Základný popis stavby

Táto projektová dokumentácia rieši vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Nižný Mirošov a to
za účelom zvýšenia športovej aktivity detí a ostatných občanov obce. Jednotlivé stavebné úpravy budú
detailne popísané v súhrnej technickej správe, ktorá bude doplnená stavebnými výkresami v samostatnej
časti tejto projektovej dokumentácie.
Pozemok pre uvažované multifunkèné ihrisko sa nachádza v obci Nižný Mirošov v blízkosti
telocvične základnej školy a miestnej požiarnej zbrojnice.
Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie. Pozemok je rovinatý. Z východnej strany sa
nachádza objekt telocvične ZŠ a zo severovýchodu objekt požiarnej zbrojnice.Zo západnej a severnej
strany nezastavanou trávnatou plochou.
Popri športových aktivitách môže plocha slúžiť aj pre organizovanie rôznych akcií či spoločenských
podujatí. Pre športový rast školskej polulácie budú na novom ihrisku vytvorené ideálne podmienky. Deti
budú môcť ihrisko využívať prevažnú časť roka.
Odvodnením konštrukcie ihriska je ihrisko prevádzkovateľné aj bezprostredne po daždi.
V zimných mesiacoch bude možné po technickej príprave zriadiť a udržiavať ľadovú plochu vhodnú
na korčuľovanie detí a dospelých.
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PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
Projekt stavby je spracovaný na základe objednávky investora.
Ako východiskové podklady boli použité:
- Osobná obhliadka staveniska a rokovanie so zástupcom investora – február 2018
- Katastrálna mapa

4.

ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV
Cieľom stavby je vytvorenie univerzálneho športového ihriska na voľnom priestranstve v časti obce
Nižný Mirošov.V súčastnosti je v blízkosti prevádzkovaná požiarna zbrojnica a telocvičňa základnej školy.
Plocha na ktorej deti trávia voľný čas je neupravená. Nespĺňa základné parametre pre
prevádzkovanie športových aktivít. Za týmto účelom je navrhnutá stavba multifunkčného ihriska, ktorá
radikálne zmení kvalitu tohoto verejného priestoru. Rovnako tak v obci nie je žiadna podobná plocha, ktorá
by svojimi parametrami umožňovala realizáciu športových aktivít na požadovanej úrovni.
Multifunkčné ihrisko je primárne určené pre realizáciu športov:
- Futbal
- Volejbal
- Tenis
- Hokej (v zimnom období)

5.

ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY
Stavba je rozčlenená do jednéo stavebného objektu:
SO 01
Viacúčelové ihrisko

6.

594m2

SÚLAD ZÁMERU S UZEMNO PLÁNOVACIOU DOKUMENTÁCIOU
Navrhované stavebné práce a úpravy sú navrhované v súlade s územným plánom obce.
V súčasnosti sa na danom území nerealizuje a ani v najbližšej dobe neplánuje výstavba, ktorá by
svojim charakterom mohla časovo či technicky negatívne ovplyvniť výstavbu športového ihriska.

7.

PREDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY VRÁTANE POPISU POSTUPU VÝSTAVBY
Predpokládaná doba výstavby:

rok 2018

Stavebné práce budú zahájené prevzatím staveniska a zariadenim stavby. V prvej fáze bude
zahájené výkopové práce pre základové konštrukcie a skladbu podlahy ihriska. Po zhutnení podkladu a
zrealizovaní základových konštrukcií budú uložené drenážne potrubia a budú vyhotovené jednotlivé vrstvy
skladby podlahy ihriska. Následne sa položí finálna vrstva športového povrchu ihriska a osadia sa
mantinely. Finálny povrch ihriska na vyfarbí čiarami pre jednotlivé športy a namontujú sa futbalové bránky a
stĺpiky pre volejbal, alebo tenis. Na záver sa v okolí ihriska vysadí tráva z dôvodu vrátenia okolitých plôch
do pôvodného stavu. Pred odovzdaním stavby zhotoviteľ zabezpečí finálne vyčistenie staveniska.
Presný postup prác a koordináciu realizovaných prác zaistí dodavateľ stavby pri realizácií podľa
odsúhlaseného harmonogramu prác.
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FINANCOVANIE A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNEJ HODNOTE STAVBY
Stavbu bude financovať investor obec Nižný Mirošov.

9.

ZÁVER
Táto projektová dokumentácia slúži pre realizáciu stavby.
Vypracoval: Ing.Feciľak, Február 2018
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