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1. Identifikačné údaje : 
 
Názov stavby :                ŠKOLA BEZPEČNEJ JAZDY - areál spevnenej plochy pri mestskej hale                                                                    
Miesto stavby :  Prešov, Ul. JánaPavla II. 
Objednávateľ :  TEMPUS SuperDRIVE, Rožňavská cesta34, 831 04 Bratislava 
Gener. projektant : A.P.H. ateliér, s.r.o., Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov 
Hlavný projektant : Ing. arch. Peter Hajtáš 
Stupeň :   Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum :   máj 2012 
 
2. Základné údaje o stavbe : 

Riešená plocha  :   cca 3 ha 
Dlžka oplotenia :   variantč.1 - 823 m (variant č.2 - 712 m) 

 
3. Prehľad východiskových podkladov : 

- Kópia z katastrálnej mapy 
- Geodetické polohopisné a výškopisné zameranie územia 
- Vlastné miestne šetrenie skutkového stavu. 
- Požiadavky investora 

 
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty. 

Stavba  je rozdelená na  stavebné objekty  :  
SO 01 OPLOTENIE   
SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 
SO 03 VODOVOD 
SO 04 AREÁLOVÉ ROZVODY NN 
SO 05 VONKAJŠIE OSVETLENIE 
 
Stavba nie je rozdelená na  prevádzkové súbory  

 
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu. 

Riešená stavba nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.  
 

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov : 
Objekt mestskej haly  v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť TATRAN Prešov na účely prevádzky 

športových a spoločenských akcií. Spevnená plocha pri mestskej hale slúži ako veľkokapacitné parkovisko 
v prípade konania podujatí. Časť plochy využívajú firmy na prevádzku autoškoly. Vlastníkom pozemku je mesto 
Prešov. Prevádzkovateľom upravenej spevnenej plochy bude aj naďalej spoločnosť TATRAN Prešov. 
 
7. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby 

Vypracovanie projektovej dokumentácie  ..................................................... 05/2012 
Začiatok stavby sa predpokladá  .................................................................. 06/2012 
Termín dokončenia .........................................................................................06/2013 
Lehota výstavby .................................................................................... 12 mesiacov 
 

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby. 
 Skúšobná prevádzka sa nepredpokladá. 
 
9. Údaje o postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky. 

 Stavba bude do prevádzky uvedená naraz. 
 
 
V Prešove , máj  2012                                     Vypracoval:  Ing. arch. Peter Hajtáš 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
Navrhované je oplotenie areálu s prevádzkou školy bezpečnej jazdy. Prevádzka budovy mestskej 

haly nesmie byť oplotením obmädzená. V oplotenej časti areálu sa predpokladá prevádzka školy 
bezpečnej jazdy, prevádzka autoškoly, detské dopravné ihrisko a inline korčuľovanie pre verejnosť. Na 
ploche v blízkosti reštaurácie a hotela bude odstavné parkovisko. Parkovanie pre TIR a BUS 
a verejnosť bude v juhozápadnej časti plochy. Areál bude mať určený prevádzkový poriadok. 
V prípade konania spoločenských podujatí bude spevnená plocha otvorená a bude slúžiť ako 
veľkokapacitné parkovisko.  

V oplotení sú navrhované brány pre vjazd do areálu. Ich poloha je určená v mieste terajších 
vjazdov s doplnením o ďalšie brány pre sprístupnenie všetkých prevádzok. V oplotení sú navrhované 
aj bránky pre peších. 

Vstupné brány budú šírky 6 m z jokelových profilov výšky 2,0 m samonosné. Každá brána bude 
na elektrický pohon a bude ovládaná z administratívnej budovy z miestnosti dozorne. Od vstupnej 
brány okolo celého areálu je navrhované oplotenie z poplastovaných stĺpikov a z poplastovaného  
pletiva výšky 2 m. Vzdialenosť stĺpikov bude zhruba 2,5 m. Celková dĺžka oplotenia bude variantč.1 - 
823 m (variant č.2 - 712 m).  

 
Oplotenie sa vytýči geodetom podľa súradníc zadefinovaných v ďalšom stupni PD. 
Pred začatím prác je nutné presne vytýčiť všetky PIS!   
 
Navrhovaný systém oplotenia 
Systém AXIS Design je dokonalé spojenie stĺpika a zváraného panelu chráneného vrstvou 

vysokopriľnavého plastu na pozinkovanej oceli. Vyrába sa v 5 rôznych typoch: AXIS DR, D, SR, S a C 
– v celej škále farieb RAL(200 farieb) a v 10 odtieňoch novej metalízovej povrchovej úpravy 
ELEGANCE. Predstavuje plot prepracovaný, spoľahlivý a estetický. 

Pri osádzaní si nevyžaduje žiadne príslušenstvo a prispôsobuje sa všetkým požiadavkám terénu: 
zakrivenia, uhly, výškové rozdiely.  

 
Bránky a brány krídlové a posuvné na koľajnici z typového radu ESPACE sú vyrábané z joklového 

profilu s výplňou. 
 
KONEČNÁ ÚPRAVA: pozinkovanie + epoxid + polyuretán 
RÁM BRÁNY: profil JOKEL F80, F100 
STĹPIKY BRÁNY: profil JOKEL F80, F100, F120 
VÝPLŇ: JOKEL 
FARBA RAL: zelená 6005, biela 9010 
 
Pohony k bránam obsahujú :  
Pohon/y – 230 V, riadiacu elektroniku, hliníkové stĺpiky s ochr. domčekom pre fotobunky, plastové 

konzoly pre fotobunky, pár fotobuniek s dosahom 15 – 30 m, výstražný maják 230 V, prijímač, vysielač 
– diaľkové ovládanie, ladenú anténu 

 
Postup montáže : 
1. Vŕtanie dier každých 2,53 mpre panely AXIS (hĺbka min. 50 cm). 
2. Zapustenie 1. Stĺpika do betónu. 
3. Zavesenie 1. Zváraného panelu do žliabkov na stĺpiku. 
4. Použitím vymedzovača zafixovanie polohy panelu v žliabkoch stĺpika počas doby, kým betón 

úplne zatvrdne (po zatvrdnutí betónu sa vymedzovače odoberú). 
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5. Zavesenie druhého stĺpika na panel miernymi otáčavými pohybmi pre správne vsadenie stĺpika. 
Zaliatie betónom a nasadenie vymedzovača. Pokračovať takýmto spôsobom aj pri ostatných stĺpikoch. 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, 

príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné, 
vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach, zákon NR SR č. 124/2006 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. Počas výstavby je 
potrebné dodržiavať nariadenia vlády č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci, nariadenie vlády č.391/2006 o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenie vlády č.392/2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády 
č.393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo 
výbušnom prostredí a nariadenie vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 
 
 
V Prešove , máj  2012                                       

Vypracoval:  Ing. arch. Peter Hajtáš 
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