A. Sprievodná správa
A. 1. Identifikačné údaje
Investor:

Obec Brodské
Školská 1030, 908 85 Brodské

Názov stavby a objektu:

Autobusové zastávky Brodské

Miesto stavby:

Obec Brodské, 908 85 Brodské

Katastrálne územie:

Brodské

Obecný úrad životného prostredia:

Holíč

Okres, kraj:

Skalica, Trnavský

Charakter stavby:

Modernizácia a úprava

Stavebná časť:

Ing. Vladimír Ovečka, Holíč

Rozpočty a výkazy výmer:

Ing. Vladimír Ovečka, Holíč

Stupeň PD:

Pre realizáciu

Dátum vyhotovenia PD:

01 / 2020

A. 2. Základné údaje charakterizujúce stavbu
Investor Obec Brodské, Školská 1030, 908 85 Brodské, rozhodol realizovať
modernizáciu a úpravu jesvujúcich pristreškov autobusových zastávok nachádzajúcich sa
v intraviláne obce.
Cielom stavby je poskytnutie dostatočného zázemia cestujúcim v autobusovej doprave.
Súčasné zastávky a prístrešky sú prevážne v nevyhovujúcom technickom stave, alebo
čiastočne, či úplne absentujú a cestujúci sú tak vystavení nepriazni počasia počas celého roka.

Jednotlivé zastávky a prístrešky budú riešené podľa konkrétneho stavu a podľa vyžadovaného
rozsahu stavebných úprav. Cieľom je zabezpečenie a poskytnutie adekvátneho bezpečného a
komfortného zázemia autobusovej dopravy na celom území obce.

A. 3. Prehľad východiskových podkladov
Investor poskytol pred začatím projektových prác tieto podklady:
-

investičný zámer stavebníka

-

zastavovacie podmienky tejto mestskej časti

-

výpis z listu vlastníctva

-

kópia katastrálnej mapy

-

výkresovú časť architektonického riešenia námestia

Pred začatím vlastných projektových prác bola vykonaná prehliadka jednotlivých objektov
a okolitých pozemkov a boli overené všetky údaje poskytnuté investorom.

A. 4. Základné ukazatele stavby:

Rozmery prístrešku:

3,00 x 1,80 x 2,50 m ( dl. x šír. x výš. )

Rozmery dláždenej plochy:

4,00 x 2,50 m (bez obrúb)
4,30 x 2,80 m (s obrubami)

Zastavaná plocha zastávky:

12,04 m2

Počet zastávok dláždený kryt:

5 ( č. 1, 2, 3, 4, 8 )

Počet zastávok asfaltobetónový kryt:

2 ( č. 5, 6 )

Počet zastávok betónový kryt:

1 ( č. 7 )

Celkový počet riešených zastávok:

8

A. 5. Členenie stavby
Stavba - t.j. oprava a úprava všetkých 8 zastávok a súvisiacich konštrukcií bude realizovaná
súbežne. Z toho vyplýva, že realizácia stavby nie je delená na etapy.

A. 6. Vecné, časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície, termíny
výstavby, užívateľ areálu
Stavba svojou povahou, architektonickým stvárnením a rozsahom stavebných úprav
nemá vplyv na okolitú zástavbu, nenarúša ani nemení vzhľad jestvujúcej uličnej zástavby. Pri
realizácii rampy je rešpektovaná jestvujúca výsadba stromov a nedochádza k výrubu zelene ani
okolitých stromov. Stavba nevnáša nové prvky ovplyvňujúce uličnú zástavbu, neodporuje
regulatívam stanoveným miestnym stavebným úradom a nemá negatívny vplyv na životné
prostredie. Pri výstavbe objektu nedochádza k žiadnemu kontaktu s jestvujúcimi inžinierskymi
sieťami a nedochádza k žiadnemu dopravnému obmedzeniu priľahlej obecnej komunikácie.
Pri dodržaní technologického postupu adaptácie a zastavovacích podmienok určených
príslušným odborom obecného úradu nebude okolitá zástavba nijakým spôsobom ovplyvnená.

Termíny prestavby:

Podľa potrieb investora

Majiteľom všetkých objektov, všetkých parciel a zároveň investorom je Obec Brodské,
Školská 1030, 908 85 Brodské. Súčasťou dodávok firiem na jednotlivé časti stavby budú tiež
príslušné revízne správy a certifikáty použitých materiálov a prác a pod.

A. 7. Predpokladané náklady
Predpokladané náklady na jednotlivé objekty:

Modernizácia a úprava 8 autobusových zastávok

35 000,- EUR

