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A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE 

1.1 ÚDAJE O STAVBE 

Názov stavby:   DETSKÉ IHRISKO NOBELOVA 
Miesto stavby:   Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Júlia Straňáková 
Vypracoval:    Ing. Zuzana Ďuránová 
Stupeň PD:    Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu  
Dátum :   2018 

1.2 ÚDAJE O INVESTOROVI 

Investor: 

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 
Zastúpená: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom 

1.3 ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI 

Generálny projektant: 
Rudbeckia s.r.o. Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo, SR 
mob: 0905 935 998, e-mail: rudbeckia@rudbeckia.sk 

 
Autor návrhu: 
Ing. Júlia Straňáková, autorizovaný krajinný architekt, reg. č. 0036KA 
Ing. Zuzana Ďuránová 
 
Projektant pre drobnú architektúru: 
Ing. Júlia Straňáková - Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo, SR 
mob: 0905 935 998, e-mail: rudbeckia@rudbeckia.sk 
 
Zodpovedný projektant pre sadové úpravy: 
Ing. Júlia Straňáková - Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo, SR 
mob: 0905 935 998, e-mail: rudbeckia@rudbeckia.sk 

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 
Cieľom projektu je návrh detského ihriska v parku na Nobelovej ulici v Bratislave. Navrhované 

riešenie pozostáva z vytvorenia priestoru na hru s hernými prvkami pre deti rozličných vekových 
kategórií a doplnení mobiliáru pre posedenie a oddych. V rámci úprav celého priestoru je zahrnutá 
obnova existujúcej zelene a návrh doplnenia vhodných výsadieb drevín. 

  

3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VLASTNÍCKYCH A NÁJOMNÝCH PRÁVACH 
 

Na základe geometrického plánu č. 136/2016 na oddelenie pozemku p. č. 13525/18, 
vyhotoveného dňa 19.12.2016 za spoločnosť GEOŠ - g. k., s.r.o.. Radlinského 28, 811 07 Bratislava, 
IČO: 35 943 246, p. Alenou Ferenczyovou, autorizačne overeného dňa 20.12.2016 Ing. Mariánom 
Šuranom a úradne overeného dňa 30.12.2016 pod č. 2881/2016 Ing. Martinom Šimončíkom (ďalej len 
geometrický plán č. 136/2016“), vznikol z Pôvodného pozemku registra „C“ KN pare. č. 13525/1, 
odčlenením nový pozemok registra „C“ KN pare. č. 13525/18, o výmere 827 m2, druh pozemku: 
ostatné plochy (ďalej len „Novovzniknutý pozemok“). 

 
Prenajímateľ pozemku:  Istrochem Reality s.r.o 
Nájomca pozemku:  Mestská časť Bratislava – Nové mesto 
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4 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli ako podklady použité: 

 katastrálna mapa riešeného územia 

 geodetické zameranie - polohopis a výškopis riešeného územia (2018)  

 stav inžinierskych sietí 

 dendrologický prieskum 

 terénny prieskum a vlastná fotodokumentácia 

 podklady a požiadavky investora  

 požiadavky obyvateľov dotknutých bytových domov 

 súvisiace predpisy, normy a zákony 

 Nájomná zmluva č. zmluvy prenajímateľa: 058/2017/N, č. zmluvy nájomcu: ÚEZ č. 
118/2017 

 Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach 

 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny 

 Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. zákona č. 79/2015 Z. z.:  

5 ČLENENIE NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
 

A. NÁVRH 

 A 1. Sprievodná a súhrnná technická správa  

 A 2. Návrh - situácia  
 
B. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

 SO 1  Drobná architektúra 

 SO 2  Sadové úpravy 

6 VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 
 

 Stavba nadväzuje na okolie a rešpektuje existenciu jestvujúcich objektov, plôch a zelene.  

 V bezprostrednom a širšom okolí bude v budúcnosti potrebné doriešiť osvetlenie  

 Revitalizácia existujúcich porastov drevín v širšom okolí 

7 UŽÍVATEĽ A PREVÁDZKOVATEĽ 
 

 Priestor je určený širokej verejnosti, hlavne obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové 
mesto. 

 Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečovať údržbu a starostlivosť o predmet nájmu, 
vrátane odstraňovania odpadov, všetko v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
vrátane všeobecne záväzných nariadení samosprávy. 

 Prevádzkovateľom bude EKO podnik verejnoprospešných služieb, ktorý je príspevkovou 
organizáciou zriadenou mestskou časťou Bratislava – Nové mesto.  

8 DOBA VÝSTAVBY 
 

 Predpokladaná doba výstavby: 3 mesiace  

 Dĺžka realizácie výstavby závisí aj od poveternostných podmienok 

 Predpokladaný termín začiatku výstavby: september 2018 

 Predpokladaný termín ukončenia výstavby: november 2018 

 Presný termín začiatku stavby určí investor 
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9 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, KOLAUDÁCIA 
 

 SO 1 Drobná architektúra - skúšobná prevádzka sa vykoná ihneď po realizácii  

 SO 2 Sadové úpravy - skúšobná prevádzka sa nepredpokladá 

 Je potrebné, aby do kolaudácie stavby boli zrealizované všetky stavebné objekty 

10 NÁKLADY STAVBY 
 

 Predpokladané celkové náklady stavby sú uvedené v rozpočte. 
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B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 CHRARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

1.1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

 
Riešená lokalita sa nachádza v mestskej časti Bratislava Nové mesto. Ide o verejne dostupnú 

plochu sídelnej zelene v rámci parku Nobelova. Prístup na riešené územie je z miestnych komunikácií 
– z Nobelovej ulice. Zastávka MHD je na Nobelovej a Odborárskej ulici. Parkoviská sa nachádzajú 
popri komunikácii na Nobelovej ulici. V blízkosti sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti – 
športové zariadenia, reštaurácia atď.  

Riešená plocha je ohraničená asfaltovým chodníkom pre peších. Plochu tvorí trávnik 
s výsadbou stromov a krov. V predmetnom území sú situované prvky drobnej architektúry, z ktorých 
niektoré je potrebné premiestniť alebo odstrániť. V rámci riešeného územia je potrebná revitalizácia 
existujúcich porastov drevín ako aj nové výsadby, tak aby riešené územie nestratilo svoj prírodný 
charakter. 

1.2 PRIESKUMY 

 
V lokalite staveniska bolo potrebné vykonať polohopisné a výškopisné zameranie súčasného 

stavu riešeného územia a posúdiť perspektívu existujúcich porastov drevín.  
 

1.2.1 Geodetické zameranie 
 
Polohopisné a výškopisné zameranie existujúcich prvkov a plôch v rámci riešeného územia 

bolo vyhotovené v júni 2018. V rámci toho boli zamerané jestvujúce prvky a hranice existujúcich plôch 
spolu s ich výškovými kótami.  

 
1.2.2 Inžinierske siete 

 
Existencia inžinierskych sietí bolo overená na mapovom podklade, ktorý poskytol Magistrát hl. 

mesta Bratislava – oddelenie Technickej mapy mesta. V rámci riešenej plochy sa nachádza elektrické 
vedenie verejného osvetlenie, ktorého trasa vedie popri západnej hranici. K osvetleniu sme dostali 
vyjadrenie od Oddelenia správy komunikácií: „Dožité a nefunkčné osvetlenie v parku nie je v našej 

správe a majetku.“  
Po dohode so správcami sa dohodlo, že osvetlenie sa bude riešiť v blízkej budúcnosti. V tejto fáze 

dokumentácie bude odstránený jeden kus poškodeného stožiara, ktorý je v riešenom území.   
Podľa podkladov z Technickej mapy mesta na území  nie sú zaznamenané žiadne iné inžinierske 

siete. Vedúci odboru správy majetku Istrochem Reality, a.s. dal stanovisko: „V danom záujmovom území sa 
žiadne naše siete nenachádzajú.“ 

 
1.2.3 Dendrologický prieskum 

 
Dendrologický prieskum riešeného územia sa realizoval v júni 2018.  

V riešenom území sa nachádza 16 stromov a 16 m² krov. Ide prevažne o bodovo vysadené 

listnaté dreviny. Celému priestoru dominujú dva solitérne stromy - gledíčia trojtŕňová (Gleditsia 
triacanthos) a platan javorolistý (Platanus x acerifolia). Najväčšie zastúpenie majú druhy javor mliečny 
(Acer platanoides – 4 ks), brestovec západný (Celtis occidentalis – 3 ks), jaseň štíhly (Fraxinus 
excelsior – 2 ks) a pagaštan konský(Aesculus hippocastanum – 2 ks). Ostatné druhy sú zastúpené len 
jednotluvo (katalpa - Catalpa, slivka - Prunus sp., hloh - Crataegus sp). Výsadby krov tvorí druh 
zemolez tatársky (Lonicera tatarica). Ostatnú plochu zaberá parkový trávnik. 

Niektoré z drevín sú značne poškodené, preto sú navrhované na výrub. Pri hodnotných 
stromoch sú navrhované zásahy, ktoré ich majú ochrániť pri výstavbe ihriska pred poškodením 
a zlepšiť ich stav. 

Inventarizácia drevín, návrh pestovateľských opatrení, výrubov a náhradných výsadieb je 
riešený v SO 2 Sadové úpravy. 
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1.3 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 

 
Pred realizáciou navrhovaných stavieb je potrebné uskutočniť: 

 vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,  

 odstránenie drevín navrhovaných na výrub, 

 odstránenie resp. premiestnenie existujúcich prvkov. 

2 NÁVRH RIEŠENIA 
 

Projekt sa zaoberá návrhom detského ihriska v parku Nobelova (Bratislava – Nové mesto). 
Návrh rešpektuje prírodný charakter riešeného územia a požiadavky na využitie plochy pre herné 
a pohybové aktivity detí rozličných vekových kategórií.  

Ihrisko tvoria prvky pre menšie aj väčšie deti z prírodného materiálu – dreva, pod ktorými sa 
nachádza dopadová plocha z liatej gumy alebo trávnika, vďaka čomu pôsobí ako jeden celok. 
Navrhované detské ihrisko nie je oplotené, ale je voľne prístupné zo všetkých strán.  
 Dominantným prvkom detského ihriska je herná zostava so šmykľavkou v okolí ktorej sú 
rozmiestnené pružinové hojdačky v tvare zvieratiek. Dopadovú plochu pod hernými prvkami tvorí liata 
guma potrebnej hrúbky na základe výšky dopadu v mixovanej bledozelenej farbe. Reťazová hojdačka 
s dvoma sedákmi je taktiež umiestnená v liatej gume. Kolotoč je umiestnený v trávniku.  

Priestor detského ihriska je doplnený aj prvkami mobiliáru, ktoré sú určené pre rodičov. Lavičky 
s operadlom sú umiestnené popri chodníku a piknikový stôl s lavičkami bez operadla je osadený 
v trávniku.  

V rámci priestoru detského ihriska je navrhovaná výsadba troch listnatých stromov – jeden 
pagaštan pleťový (Aesculus x carnea ´Briotii´) a dva kultivary jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior 
´Diversifolia´ a ´Jaspidea´). 

3 RIEŠENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

3.1 SO 1 – DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 

 
Stavebný objekt rieši odstránenie a premiestnenie existujúcich prvkov, ďalej návrh nových 

prvkov mobiliáru a herných prvkov. Navrhovaný mobiliár je materiálovo a typovo podobný tomu, ktorý 
sa nachádza v parku. Lavičky s operadlom a piknikový stôl sa lavičkami bez operadla sú vyrobené 
z kovovej konštrukcie a drevených dosiek. Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom detského 
ihriska je z dreva. Navrhované herné prvky sú tiež materiálovo aj typovo podobné. Prvky sú vyrobené 
z dreva, ktoré je kombinované s ostatnými materiálmi (kov, plast atd.). Všetky prvky musia byť 
certifikované a bezpečne ukotvené. V stavebnom objekte je riešená aj dopadová plocha z liatej gumy 
pod prvkami na detskom ihrisku s kritickou výškou pádu viac ako 1 m. Okraje dopadovej plochy 
nadväzujú na existujúce komunikácie alebo sú lemované oceľovou lištou. Podklad pod liatu gumu 
tvorí vrstva drveného kameniva. 

 
PRVKY NA ASANÁCIU 

 Obrubník parkový (betón)      13 m 
Lampa VO na stožiari (kov)      1 ks 
 
PRVKY NA PREMIESTNENIE 

 Lavička         2 ks 
Popolník (premiestniť mimo riešeného územia)    1 ks 
 
MOBILIÁR NAVRHOVANÝ 
Lavička s operadlom        3 ks 
Lavička bez operadla        2 ks 
Stôl          1 ks 
Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom     1 ks  
Zákazová tabuľka „Zákaz vstupu so psom“    2 ks 
Smetné koše pre psíčkarov      2 ks 

 
HERNÉ PRVKY NAVRHOVANÉ 
Herná zostava        1 ks 
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Hojdačka pružinová        3 ks 
Hojdačka reťazová        1 ks 
Kolotoč         1 ks 

 
DOPADOVÁ PLOCHA  
Povrch z liatej gumy        175 m² 
Oddeľovacia lišta oceľová       60 m 
 
Podrobné riešenie mobiliáru, prvkov drobnej architektúry a dopadových plôch sa nachádza 

v technickej správe SO 01 – Drobná architektúra.  

3.2 SO 2 – SADOVÉ ÚPRAVY 

 
Navrhované riešenie sadových úprav zahŕňa revitalizáciu existujúcich porastov drevín ako 

aj návrh nových výsadieb v priestore navrhovaného detského ihriska v Bratislave.  
V rámci navrhovaného riešenia je potrebné odstrániť silne poškodené stromy, aby neohrozovali 

bezpečnosť prevádzky ihriska. Cieľom navrhovaných pestovateľských opatrení je dosiahnuť ochranu 
hodnotných stromov v priebehu výstavby ihriska a zlepšenie stavu existujúcich porastov stromov 
prostredníctvom odborne vykonaných rezov.  

Návrh nových výsadieb zohľadňuje existujúce aj navrhované plochy a objekty ale 
hlavne ekologicko pestovateľské podmienky na riešenom území. V rámci navrhovaných výsadieb sa 
počíta s výsadbami drevín. V priestore budú vysadené tri listnaté stromy. Na oživenie riešeného 
priestoru navrhujeme výsadbu druhov pagaštan pleťový (Aesculus x carnea) a jaseˇn štíhly (Fraxinus 
excelsior kultivary ´Diversifolia´ a ´Jaspidea´). Navrhovaný sortiment rastlín je podobný druhovo 
podobný výsadbám v ostatnej časti parku, aby sa riešená plocha prepojila s okolím. Ostatnú plochu 
tvorí parkový trávnik.  
 

VÝRUB EXISTUJÚCICH DREVÍN 
Výrub stromov         9 ks 
Výrub krov         16 m² 
 
OCHRANA A OŠETRENIE EXISTUJÚCICH DREVÍN 
Ochrana stromov pri stavebnej činnosti      3 ks 
Rez stromov         2 ks 

 
VÝSADBY 
- Výsadba stromov        3 ks 
- Mulčovanie výsadieb stromov – drevná štiepka (10 cm)  3 m² 
- Výsev trávnika        268 m² 

 
Podrobné riešenie vegetačných prvkov a plôch sa nachádza v technickej správe SO 02 – 

Sadové úpravy.  

4 UPOZORNENIE 
 
Pri realizácii a údržbe navrhovaných prvkov a plôch architektúry a zelene je potrebné 

dodržiavať všetky platné normy a právne predpisy súvisiace s ochranou zdravia, životného prostredia 
a pod. 
 
Nakladanie s odpadmi 

Triedenie a spôsob likvidácie odpadov musí byť vykonané v súlade s platnou legislatívou. 

 Zákon č.79/2015. o odpadoch v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.  
 
Výrub drevín 

Výrub drevín sa musí realizovať v súlade s platnou legislatívou na základe jeho povolenia 
príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny. 

 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 
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Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 

Počas výstavby je potrebné zabezpečiť ochranu existujúcich drevín tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Pri výkopových prácach je potrebné brať ohľad na koreňovú zónu stromov a postupovať 
podľa arboristických štandardov.  

 STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 
 

Výber rastlinného materiálu 
Sortiment rastlín na výsadbu v tejto lokalite je špecifikovaný na výpestky, ktoré sú bežne 

dostupné v špecializovaných predajniach a sú v súlade so škôlkarskou normou  

 ČSN 464902 
 

Výsadby 
Pri zakladaní výsadieb sa odporúča dodržiavať platné normy: 

 STN 83 7015 Práca s pôdou 

 STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba 

 STN 83 70 17 Trávniky a ich zakladanie 
 

Údržba  
Údržba vegetačných prvkov a plôch by mala byť pravidelná a odborne vykonaná v súlade 

s platnými normami. 

 STN 83 7019 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy 

 Arboristický štandard Rez stromov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Júlia Straňáková 
Všetky súčasti tejto dokumentácie sú chránené v zmysle autorského zákona a môžu byť použité len 
so súhlasom autora. 
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SPEVNENÁ PLOCHA EXISTUJÚCA/NAVRHOVANÁ
Navrhovaná dopadová plocha z liatej gumy 175 m²
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PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY EXISTUJÚCE/NAVRHOVANÉ
Navrhovaný mobiliár a herné prvky 13ks

Ing. Júlia Straňáková

DREVINY EXISTUJÚCE/NAVRHOVANÉ
Navrhovaná výsadba listnatých stromov 3ks

LEGENDA
HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
(Bratislava lll., Bratislava -Nové mesto, k. ú . Nové mesto, parc. r. 13 525/18)

TRÁVNIK
Navrhovaný výsev trávnika 50% z celej plochy (536m²) 268 m²

jaseň
jaseň

pagaštan

SO A - NÁVRH

vstup

vstup

vstup

vstup
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POPOLNÍK
1ks

LAVIČKA
2ks

CHODNÍK ASFALTOVÝ (lemovaný betónovým obrubníkom)
112,5 m²

PLOCHY SPEVNENÉ EXISTUJÚCE

PRVKY EXISTUJÚCE

LAMPA VO NA STOŽIARI
1ks

PRVKY EXISTUJÚCE NA ASANÁCIU

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
(Bratislava lll., Bratislava - Nové mesto, k. ú . Nové mesto, parc. r. 13 525/18)

ŠTRKOVÁ PLOCHA (lemovaná betónovým obrubníkom)
12 m²

POPOLNÍK (umiestnený mimo riešeného územia)
1ks

TABUĽA "Zákaz voľného pohybu psov"
1ks

SO A - NÁVRH

LEGENDA

LAMPA VO NA STOŽIARI (kov)
1ks

PRVKY EXISTUJÚCE NA PREMIESTNENIE
LAVIČKY (umiestnená v riešenom území)
2ks

LAVIČKA mimo riešeného územia
2ks

OBRUBNÍK PARKOVÝ (betón)
13m

PRVKY ZELENE NAVRHOVANÉ NA VÝRUB
STROM NA VÝRUB
9ks

STROM LISTNATÝ
16ks

PRVKY ZELENE EXISTUJÚCE

KER LISTNATÝ
2ks

KER NA VÝRUB
2 ks/ 16 m²

K1

10

14

K2

TRÁVNIK
968,5 m²

STROM mimo riešeného územia

OCHRANA STROMU DEBNENÍM
3ks9

STROM NA OŠTRENIE REZOM
2ks13

KÔŠ
1ks

PODZEMNÉ VEDENIE NN (v riešenom území) - nefunkčné

INŽINIERSKE SIETE EXISTUJÚCE (podľa technickej mapy)

LAVIČKA NAVRHOVANÁ (s operadlom 3 ks, bez operadla - 2 ks)
5ks

HERNÉ PRVKY NAVRHOVANÉ
6ks
herná zostava 1ks
hojdačka pružinová 3ks
hojdačka reťazová 1ks
kolotoč 1ks

TABUĽA (informačná s prevádzkovým poriadkom 1 ks, zákazová "Zákaz vstupu so psom" - 2 ks)
3ks

PRVKY PôVODNÉ

PIKNIKOVÝ STôL NAVRHOVANÝ
1ks

KôŠ PRE PSÍČKAROV (umiestnenie mimo riešeného územia)
2ks

LIATA GUMA NAVRHOVANÁ - mix svetlozelených farieb (na štrkovom podklade)
175 m²
ODDEĽOVACIA OBRUBA (oceľová)
60m

LAVIČKA EXISTUJÚCA PREMIESTNENÁ
2ks

TABUĽA EXISTUJÚCA ponechaná v riešenom území
2ks

KôŠ EXISTUJÚCI ponechané v riešenom území
1ks

SO 1 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY

STROMY NAVRHOVANÉ
3ks
Aesculus x carnea ´Briotii´ (pagaštan pleťový)  1ks
Fraxinus excelsior ´Diversifolia´ (jaseň štíhly) 1ks
Fraxinus excelsior ´Jaspidea´ (jaseň štíhly) 1ks

TRÁVNIK NAVRHOVANÝ
50% z celej plochy (536 m²)  268 m²

STROMY EXISTUJÚCE ponechané v riešenom území

PLOCHY ZELENE EXISTUJÚCE

PLOCHY NAVRHOVANÉ

PRVKY ZELENE NAVRHOVANÉ NA OCHRANU PRI STAVEBNEJ ČINNOSTI

PRVKY ZELENE NAVRHOVANÉ NA OŠETRENIE

PRVKY NAVRHOVANÉ

PRVKY ZELENE PôVODNÉ

PRVKY ZELENE NAVRHOVANÉ

PLOCHY ZELENE NAVRHOVANÉ

ČELENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY
SO 1 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
SO 2 - SADOVÉ ÚPRAVY

SO1
ASANÁCIA

EXISTUJÚCICH PRVKOV

SO1
PREMIESTNENIE

EXISTUJÚCICH PRVKOV

SO2
VÝRUB EXISTUJÚCICH

DREVÍN

SO2
NÁHRADNÁ VÝSADBA

DREVÍN

SO2
OŠETRENIE EXISTUJÚCICH

DREVÍN REZOM

SO2
OCHRANA EXISTUJÚCICH

DREVÍN
PRI STAVEBNEJ ČINNOSTI SO1

VÝSTAVBA
HERNÝCH PRVKOV

SO1
VÝSTAVBA

PRVKOV MOBILIÁRU

SO1
VÝSTAVBA

DOPADOVEJPLOCHY
SPOVRCHOM

SO2
VÝSEV TRÁVNIKA

V OKOLÍ
DOPADOVEJPLOCHY

VODOVOD - PITNÁ VODA (mimo riešeného územia)

UPOZORNENIE
Umiestnenie inžinierskych sietí je orientačné, podľa technickej mapy.
Pred začiatkom realizácie je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete
nachádzajúce sa v riešenom území ich správcami.

SO1
UMIESTNENIE
TABÚĽ

vstup

vstup

vstup

vstup


