Druprojekt IPZ Prešov , Okružná 33, 080 01 Prešov

E - PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY
Názov stavby
Miesto stavby
Objekt
Investor

Multifunkčné ihrisko
Ruská Nová Ves
01 – Multifunkčné ihrisko
Obec Ruská Nová Ves

F.1. Požiadavky na uvádzanie stavby, prípadne jej častí do prevádzky.
Stavba bude realizovaná v jednej etape ako celok.

F.2. Údaje o dodávateľskom zabezpečení stavby.
Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním.

F.3. Zásady riešenia zariadenia staveniska.












plochy pre zariadenie staveniska budú situované v areáli investora
pre sociálne, prevádzkové a výrobné zariadenia dodávateľ využije vlastné prenosné
zariadenia
prístup na stavenisko je z miestnej komunikácie prechádzajúcej obcou.
voda pre stavebné účely bude odoberaná z existujúcich rozvodov vody v obci
el. energia pre stavebné účely bude odoberaná z navrhovanej NN prípojky
stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe
a účastníkov výstavby
musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných
výrobkov, na odvoz stavebného odpadu
musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska
musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce
musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu
musí sa dbať na zmiernenie faktorov zhoršujúcich životné prostredie, hlavne
minimalizovať vplyv počas realizácie stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti,
prašnosti ako aj znečisťovania priľahlých komunikácií

F.4. Charakteristika staveniska.
Stavba je situovaná na parcele KN-C.2008/49 k.ú. Ruská Nová Ves. Stavenisko je
mierne svažité.

F.5. Vplyv stavby na životné prostredie.
Výstavba nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska ochrany
prostredia sú kladené tieto požiadavky:
- dodržiavanie stanovených plôch na skladovanie materiálu
- zabezpečenie vyčistenia komunikácii v priebehu výstavby

F.6. Lehoty výstavby /predpokladané termíny/
Začatie výstavby

: 06.2017

Ukončenie výstavby : 05.2019

F.7. Časový postup likvidácie ZS.
Keďže pre ZS nebudú vybudované nové objekty, nedochádza k žiadnej demolácii.
Zlikvidujú sa len skládky materiálu, čo sa prevedie do 30 dní od ukončenia výstavby.

Prešov, 04/2017

Vypracoval: Ing.Grocký

