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AROHITEKTONIGKÁ ŠTŮDIA
OBCHODNO RELAXAČNĚ
A ŠPORTOVO ODDYCHOVĚ OENTRUM
Mníšek nad Hnilcom
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
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Podkladorn pre spracovanie PD bolo geodetické zameranie _ snímka zkatastra _ obhliadka územia
a fotodokumentacia _
Charakteristika úzernja a sposob doter_ąjsig_i§l_o využitia:

Riesené územie sa nachadza vobci Mníšek nad Hnilcom . Je situované pri rieke Hnilec. Územie je
rozdelené míestnou komunikáciou na dve casti.
Prvú éasť tvori obchodna cast? ,kde dominantnou funkciou budú obchody a sluzby. Vtomto území je
navrhnuté obchodno relazacné centrum , tržnice , centrum dartiekoujíclw predmetov regionu , cerpacia
stanica PHM , servisné centrum automobilov s prleuservisom a umvvarkou automobilov. Súcasťou centra
budú siužbv kademik _ fitness centrum atd.
Druhú časť tvori športovo oddvchové centrum _ ktoré priamo susedí s riekou Hnilec . Vdanej Iokaiite je

navmnlltír penzion s 4U 50 ubvtovacími miestami _ ktorého súcastou budú terasy . bazén a vve|ness_ Dalej je
územie rozdelené na športovú zonu , zona campingu a karavanov a zonu rybníka. Rybník je zasobovanji
vodou z lieky Hnilec a do nej je voda aj odvadzana Pri rybníku je säuovanjí altánok s krbom a griiovaním _
Vzona campingu sú situované socialne zariadenia pre mužov aženy

wc _ umyvarne so sprchami

a kuchvnkv na pripravu drobných jedal .
Vstup do druhej casti je riešený cez knytú vratnicu _ kde sú situované socialne zariadenia a požičovňa
športových potrieb _

idavadﬂsﬂis Ełﬂvbv ﬂ_a_ﬂ
Investor plánuje dané územie z atraktivniť a tfjmžiť potenciál daného územia. Obohati sa tým daný' region
o funkcie obchodu ,služieb _ sportu , rekreácie a oddychu.

Parkovanie
Pre dané územie sú navrhnuté dve veľké parkoviska , napojené priamo na miestnu komunikaciu. Pri

obchodnom centre Discordia je navrhované parkovisko s kapacitou 39 miest , 2 miesta pre imobilnzich
a 2 miasta pre autobusy _ Ďalej sú tu mensie parkovacie plochy skapacitou 1U= parkovacích miest
a parkovacie píochv pre

éerpaciu stanicu PHM aservísné služby vcelkovom počte 13 parkovacích

miest.
Pri športovo oddvchovom centre je navrhované parkovisko s kapacitou 25 miest ,jedno parkovacie

miesto pre autobus a 2 miesta pre imobilrlífcb

Celkový počet parkovacích miest na parkoviskach

94 _

Prepočet parkovacích pioch je v samostatnej prílohe _
A.2.8 Mlte|'iåIo\lÉ |'igĚ§_lfl_i_!`_!,

Pri realizacii objetov sa uvažuje s použitím klasických materialov _ hlavne dreva a kameňa. Zakladové
konštrukcie sa uvažujú betonové , zvislé konštrukcie drevo _ kameň .tehla . oceľ _ Vodorovné konštrukcie
drevo , żelezobetún ,oceľ , strešné konstmkcie ~ drevo _ škridľa
Obidve územia budú napojené na centraínu cisticku odpadových vod _

v Mille o4rao14

spracoval: lng_Arz:l1_lvau Šuráni

Vy' početpotreby odatavných stpjísk
Obchodno › relaxačné a športovo

oddychove centrum, Mníšek nad Hnilcom

Obchodno reiaitačné a športovo oddychovć centruln sa bude nachadzat' v obci Mníšek
nad Hnilcom, po oboch stranách cesty Ilŕ'54é Krásnohorské Podhradie Mníšek nad Hnilcom.
Prístup k prcdmetnému obchodno relaitačnému a športovo oddychovémtt centru bude z
jestvujúcej cesty lli546.
Vzhľadom k tomu. že sa jedná p centrum s rôznymi prevádzkanti, je potrebné spravit'
výpočet potreby odstavnych stojísk. Llćelovou jednotkou pre predajňuje čistá predajna plocha
a pocet zamestnancov, pre ubytovacie a stravovacie zariadenia je pocet návštevníkov a počet
zamestnancov, pre služby je počet zamestnancov.
Kapacilne ukazovatele pre ifypoéet potreby odsiavrtých stojisk:

predajňa:

jedno stojisko pripadá na 25.,Üm1 čistej predajnej plochy
~ jedno stojisko pripadá na 4 zamestnancov

služby:

jedno stojisko pripadá na 4 zamestnancov

jedno stojisko pripadá na 10 navstevnikov do I hod.
ubytovanie: jedno stojisko pripadá na 8 návštevníkov
jedno stojisko pripada na 5 zamestnancov

Jednotlivé prevádzky v obchodno ~ relazacnorn a športovo ~ oddychovorn centre majú
nasledovné parametre:
obchodné centrum: cista predajna plocha
zamestnanci
tržnice: cista predajna plocha
zamestnanci
sluzby servis + ČSPHM: zamestnanci

5ÛÛ,Ûm=
15
2'i'5_,Dm2
H5
El

návštevníci do 1 hod

t5

ubytovanie: zamestnanci
návštevníci

5
69

Výpočet odstavnych stojísk bol spracovaný vzmysle STN T3 éllüili Projektovanie
miestnych komunikácii zmena 1, či. 16.3.10 podľa vzorce:
N = l,l.Ü„ + l,í.P„. km.. ka
kmp = 0.7 regulačný koeficient mestskej polohy osobitne definovaná zona
‹ ka = L0 súišiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce 4Ü:6l}
N=l,i.(5l}Ü,l}:25+i5:lil+2T5,Û:2S+l6:4+9:4+15:lÛ+5:5+ů9:3}

.l.Û.l,Ü = 58
Bílancia nárokov statickej dopravy je nasledovná:
Ûbjektrfunlcčné využitie
nárok na počet stojísk
krátkodobé
dlhodobé
l. Obchody
34,1
8,5
2. Služby
1,7
2.5
3. Ubytovanie
9,5
1,1
Nároky celkom
58

Z výpočtu vyplha. ze podľa STN je potrebných pre prevádzku obchodno

relaitaéného

ašportovo oddychovćho centra 58 odstavnych stojisk. Celkovo je na navrhovaných
parkoviskách 94 odstavných stojisk. Z daného vyplýva. _że STN 'F3 61 li] zmena č.1 boia
dodľžaná.
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