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STAVIT, inž. - architektonické služby, Krížna 12 , Žiar nad Hronom
A. Všeobecne
Mesto Vranov nad Topľou v v snahe racionalizovať nakladanie s odpadom, realizuje
v rámci rozširovania a zvyšovania účinnosti separovaného zberu, projekt optimalizácie
a umiestnenia stojísk pre hromadnú bytovú výstavbu, mestské a školské zariadenia. Toto
riešenie pozitívne ovlivňuje terajšie urbanistické riešenie. Z architektonického hľadiska
riešenie nových stojísk vhodne doplňuje jestvujúce objekty a nenarušuje ich výrazové
prostriedky. Využívajú sa maximálne také plochy, ktoré minimalizujú obmedzenie
parkovania, zaberajú taktiež minimálnu plochu zelene, a sú v súlade s koncepciou rozvoja
mesta. Táto realizácia však prináša požiadavky na odstránenie pôvodných plôch, na ktorých
sa nachádzali pôvodné nádoby na TKO a SO, čím sa ruší ich pôvodná funkcia. Vo väčšine
prípadoch sú to spevnené plochy (asfaltobétonové, betónové, zámkovej dlažby respektíve
dlažobných kociek), ktoré treba revitalizovať a odborne obnoviť za spoluúčasti odborníkov.
Pri architektonickom a sadovom riešení je treba rešpektovať požiadavky a nároky výrazových
prostriedkov jestvujúcich prvkov okolitej výstavby a prispôsobiť sa plošným aj priestorovým
danostiam.
Poloha revitalizovaných plôch bola určená na základe osobnej obhliadky daných lokalít
projektantom a pracovníkom mestského úradu.

B. Konštrukcie
Pôvodné spevnené plochy bude potrebné odstrániť vybúraním jestvujúcich materiálov
do plochy aj do hĺbky. Vniknuté výkopy sa zrevitalizujú podľa príložných typických
priečnych rezov.
POZNÁMKA :
Realizácia prestavby musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou. Nesmie dôjsť
k svojvoľným zmenám. Zmena je možná len po konzultácii s projektantom, stavebným
dozorom a stavebníkom.
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