


 
Základné údaje 
 
 
Stavba  :     Maloobchodná predajňa BILLA, Račianska ulica, Bratislava 
Stavebník:  BILLA Reality s.r.o., Bratislava 
Miesto  :     Bratislava, Račianska ulica 
 
 
Podklady pre projekt 
 
 
            Pre  vypracovanie  projektovej  dokumentácie  boli použité výškopisné a polohopisné 
zameranie pozemku a nadväzujúceho okolia, podklad z katastrálnej mapy a projekty 
ostatných stavebných objektov. 
 
 
Situačné usporiadanie 
 
 
           Areál maloobchodnej predajne BILLA bude oplotený z troch strán. Zatrávnená plocha 
na západnej strane pozemku sa výškovo napojí na mestský chodník prebiehajúci pozdĺž 
pozemku stavebníka. Vytvorí nenásilný prechod z uličného priestoru do priestoru parkoviska 
a areálu maloobchodnej predajne BILLA. Tu nenavrhujeme žiadne  oplotenie. Na 
južnej, východnej a severnej strane pozemku navrhujeme poplastované pletivové oplotenie. 
Na severnej strane pri trafostanici navrhujeme vybudovať na hranici pozemku murovaný plot, 
ktorý čiastočne oddelí trafostanicu od priestoru a pozemku patriacemu pizzerii. Dĺžka 
poplastovaného oplotenia je 264,5m s otvorom pre vráta širokým 3m. Murovaný plot sa sa 
skladá z dvoch múrov. Celková dĺžka je 11,6m. Situačné usporiadanie vidieť vo výkrese 
SITUÁCIA a VYTYČOVACÍ VÝKRES, pohľady a rezy vo  výkrese OPLOTENIA. 
Oplotenie bude vedené v trase hranice pozemku po rastlom  alebo upravenom teréne. Na 
východnej strane je trasa posunutá smerom do pozemku stavebníka na hranicu projektu TEN-
T.   
 
 
Výšková usporiadanie 
 
 
         Murovaný plot sa vybuduje na upravenom  teréne. Pletivové oplotenie sa vybuduje na 
upravenom teréne na južnej a východnej strane pozemku. Na severnej strane bude výškovo 
kopírovať jestvujúcu spevnenú plochu. 
 
  
Konštrukcie oplotenia  
 
 
            Poplastované pletivové oplotenie (Fluidex) bude  pripevnené na oceľových 
poplastovaných stĺpikoch (Štandard) a napínacích drôtoch. Výška oplotenia je  200cm, výška 
pletiva je 200cm. Stĺpiky budú osadené zaliatím do betónových pätiek. Na stabilizáciu sa 



zabudujú aj vzpery ku stĺpikom. Dĺžka  pletiva je 261,5m. Na zabetónovanie pätiek sa použije 
betón C12/15. Celková spotreba na pätky je 5,3m3 betónu.   
           Murované oplotenie bude vybudované na betónovom základe z betónu C16/20. Plot sa 
vybuduje z plotových tvaroviek Häusler (typ Bossen) a bude mať výšku 160cm bez soklových 
platní a hrúbku 20cm. Na základ sa použije 2,9m3 betónu. Na korunu sa osadia soklové 
platne. Plot sa skladá z dvoch múrov.  
           Pri budovaní oboch typov oplotení treba dodržiavať montážne postupy výrobcov 
tvaroviek a súčastí oplotení. Výmery oboch oplotení sú vo výkresoch a výkaze výmer.  
 
 
Zemné práce 
 
 
            Zemina získaná výkopom pre pätky bude rozhodená v trase oplotenia na plochy pod 
zahumusovanie pre trávniky. Výkopom sa získa 8,3m3 zeminy. 
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