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1. Identifikačné údaje
Názov stavby:
Investor:
Miesto stavby:
Súbor:
Projektant:

IBV II za školou – Smolinské - I. etapa
Obec Smolinské
p.č. 569/1, 570/3 k.ú. Smolinské
STL distribučný plynovod
Ing. Peter Škrovan
PPS projekt s.r.o, Koreszkova 13, Skalica
IČO: 47393980
DIČ: 2024035530

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku
Jedná sa o projekt STL distribučného plynovodu v navrhovanej obytnej zóny IBV II za školou –
Smolinské - I. etapa.
Navrhovaný STL distribučný plynovod bude pripojený na existujúci distribučný plynovod PE100
D50 s prevádzkovým pretlakom 300 kPa vedený v krajnici cesty III. triedy č.1155 p.č. 569/1. Pred
realizáciou pripojenia dodávateľská firma vypracuje a nechá schváliť technologický postup pripojenia
na existujúci plynovod na oddelení prevádzky SPP-distribúcia, a.s..
Nový STL plynovod bude z materiálu PE100 RC SDR11.
Podľa vyhlášky MPSVaR č.508/2009 sa jedná o vyhradené technické zariadenie plynové
skupiny B odstavec g) určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke s
výkonom OPZ do 25Nm3/hod a so vstupným pretlakom do 0,4 MPa vrátane, okrem
acetylénovodu.
Upozornenie:
Plynovody je možné realizovať až po úprave terénu podľa PD komunikácií.

3. Prehľad východiskových podkladov
Projekt stavby je vypracovaný na základe požiadaviek investora (zadávateľa), požiadaviek
budúceho prevádzkovateľa stavby a prieskumu terénu.
Ako východiskový podklad bolo použité geodetické zameranie z pôvodnej dokumentácie
spracovanej v roku 2009, projekt komunikácií, nový geometrický plán a technické normy a predpisy:
TPP 702 01 / 2014 – plynovody a prípojky z polyetylénu,
TPP 702 02 – plynovody a prípojky z ocele,
Ďalšie použité normy a predpisy:
STN 73 3050, STN 73 6005, STN 73 6006, zákon č. 251/2012 Zz, zákon 50/1976 zb. (v platnom
znení), vyhláška MPSVaR č.508/2009 Zz….

4. Zdôvodnenie stavby
Navrhovaná stavba zabezpečí plynofikáciu navrhovaných rodinných domov v rámci
navrhovanej IBV II za školou – Smolinské - I. etapa.

5. Členenie stavby
STL distribučný plynovod

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície
Navrhovaný plynovod nadväzuje na jestvujúci STL distribučný plynovod bude pripojený na
existujúci distribučný plynovod PE100 D50 s prevádzkovým pretlakom 300 kPa vedený v krajnici cesty
III. triedy č.1155 p.č. 569/1. Finančne bude stavba zabezpečená z investičných prostriedkov investora.
Vecne sa stavba dotýka krajnice cesty III. triedy č.1155 p.č. 569/1. Pri výstavbe STL plynovodu príde k

dočasnému záberu priestranstva o výmere cca 650 m2 na parcelách číslo 569/1 a 570/3 v k.ú.
Smolinské. K trvalému záberu pôdy pri výstavbe STL plynovodu nepríde. Trasa plynovodu inak
nenarúša územno-plánovaciu dokumentáciu a nezasahuje do iných stavieb.

7. Prehľad prevádzkovateľov
STL plynovod bude prevádzkovať a udržovať SPP – distribúcia, a.s., prevádzka Nové Mesto
nad Váhom, pokiaľ SPP neurčí inak.

8. Lehota výstavby
Vypracovanie PS
Schválenie PS
Termín zahájenie výstavby
Termín ukončenia výstavby

V/2017
VI-VII/2017
VIII/2017
IX/2017

Doba výstavby

1 mesiac

Vypracoval: Peter Škrovan

