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 NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM OBCE MILOSLAVOV
textová časť

Urbanis cká štúdia je vypracovaná na základe koncepcie riešeného územia, ktorá bola definovaná vo víťaznom návrhu z urbanis ckej súťaže na polyfunkčné centrum Miloslavov. V rámci
urbanis ckej štúdie sme upravili a prehĺbili viaceré čas  návrhu, ktoré boli následne prerokované a odsúhlasené zo strany členov Obecného zastupiteľstva.
Štúdia je zameraná predovšetkým na návrh zástavby, ktorou je definované  nové  centrálne námes e  obce  a jeho  bezprostredné  okolie. Okolo tohto ústredného priestoru sa rozvíja
urbanis cká štruktúra obsahujúca  objekty občianskej vybavenos   (radnica, dom kultúry, nákupné centrum a ďalšie), obytné domy s vybavenosťou a ďalej, vo východnej, západnej a
severnej polohe sú to aj bodové a líniové bytové domy. Súčasťou návrhu sú aj zelené plochy, ktoré majú diferencovaný charakter: od verejnej zelene na námes , cez poloverejnú zeleň
medzi obytnými domami až po zelené pásy navrhnuté v rámci ulíc a diagonálnych trás peších ťahov.
Uvedená nová zástavba s parkovými a zelenými plochami vytvára urbánny celok polyfunkčného centra, ktoré po zrealizovaní prepojí dve aktuálne oddelené čas  obce do jedného celku.

Urbanis cká koncepcia

Navrhnutá urbánna štruktúra vytvára fyzické aj funkčné prepojenie medzi obcami Miloslavov a Alžbe n  dvor. Návrh novej zástavby obsahuje polyfunkčné centrum so všetkými
potrebnými funkciami, ktoré spolu vytvárajú skutočné živé jadro spojenej obce. ktorá má ambíciu postupne prerásť do podoby menšieho vidieckeho mesta.
Základným cieľom pri tvorbe návrhu bolo stanovenie regulačného rámca, v ktorom sa môže rozvíjať spojená štruktúra obce Miloslavov. V návrhu sme definovali hranice zastavaného
územia tak, aby sa v intraviláne aj v extraviláne mohli uchovať vybrané prírodné plochy a takisto aj poľnohospodárska pôda ako chránené lokality, do ktorých urbanizácia už nebude
zasahovať. Definovanie hraníc budúcej výstavby Miloslavova chápeme z dôvodu ochrany existujúcich prírodných plôch a poľnohospodárskych území ako maximálny rozsah urbanizácie.
V tejto súvislos  považujeme za správne vytvoriť kompaktnú urbanis ckú štruktúru v polyfunkčnom centre, ktoré bude mať vyššiu intenzitu zástavby a vďaka tomu by sa malo zamedziť
ďalšej expanzii výstavby do extravilánu obce. V návrhu definujeme  jednotlivé etapy výstavby, pričom stanovujeme prvú etapu ako základnú urbanizačnú fázu, v ktorej sa začne proces
prepojenia oboch dnes oddelených čas   obce. Pri spracovaní štúdie sme venovali veľkú pozornosť návrhu funkcií občianskej vybavenos , ktoré v Miloslavove chýbajú. Väčšinu
absentujúcich funkcií umiestňujeme do nových objektov navrhnutých v rámci 1. etapy polyfunkčného centra.

Občianska vybavenosť a polyfunkcia vo vzťahu k výške populácie

Výročná správa obce Miloslavov za rok 2018 uvádza v demografickej čas  oficiálny údaj o populácii obce: 3.050 obyvateľov. Po zrealizovaní polyfunkčného centra spolu s ďalšími obytnými
zónami sa zvýši počet obyvateľov obce o cca 3.600 ľudí. Populácia obce v súvislos   s  novou  výstavbou  vzras e na  približne  6.650 obyvateľov. Po vybudovaní plánovanej urbánnej
štruktúry sa teda Miloslavov dostane do kategórie obcí s populáciou 5 - 10 síc obyvateľov. Uvedenú veľkostnú kategóriu sme použili ako základné kritérium pre výber jednotlivých typov
občianskej vybavenos  ako aj podklad pre jej dimenzovanie. Vzhľadom na rýchly rast rezidenčných štvr , ktoré aktuálne vznikajú na území Miloslavova, alebo v jeho okolí, v niektorých
funkciách uvažujeme aj o vyššej občianskej vybavenos   zodpovedajúcej  sídlu  s  populáciou  nad  10 síc  obyvateľov. Týka sa to najmä zdravotného strediska, ktoré by už malo mať
charakter malej polikliniky.
V novom centre obce navrhujeme aj viaceré objekty občianskej vybavenos , respek ve polyfunkčné domy obahujúce aj bývanie s cieľom, aby sa táto štruktúra už formovalo ako centrum
malého mesta, v ktorom sa nachádza na prízemí objektov obchodná vybavenosť a služby a na vyšších podlažiach sú navrhnuté byty. Zámerom autorov aj predstaviteľov obce je vytvoriť
plnohodnotnú mestskú štvrť, ktorá bude žiť v priebehu celého dňa a v rámci vybavenos  centra bude príležitosť na kultúrne a spoločenské ak vity aj vo večerných hodinách.

Kompozičné princípy

Urbanis cká  koncepcia  polyfunkčného  centra  vychádza  z  prirodzeného  rázu  existujúceho  prostredia. V návrhu sú rozvinuté charakteris cké  prvky  urbánnej  štruktúry  aké  dnes
nachádzame v existujúcej štruktúre. Je to napríklad hodnotný priestor pozdĺžneho námes a s verejnou zeleňou, ktoré sa nachádza v čas  Miloslava, líniová zástavba tvoriaca typické
domoradia, zelené aleje v uličných priestoroch a podobne.
V priestorovom koncepte polyfunkčného centra pracujeme s kompozičnými osami, v rámci ktorých vytvárame urbanis cké  priehľady  na  miestne  ver kálne  akcenty, napríklad na
plánovanú vežu umiestnenú v rámci areálu kostola a pastoračného centra.
Pozdĺžna kompozičná os je v návrhu trasovaná ako hlavná urbánna os vedená cez centrálne námes e. Táto os tvorí spojnicu oddelených čas  obce Miloslavov.
Priečna kompozičná os je definovaná ako funkčná trasa, ktorá tvorí spojnicu centra s novou železničnou stanicou a novými obytnými štvrťami vo východnej čas  Miloslavova.

Etapizácia výstavby urbanis ckej štruktúry

1. etapa

Architektúra - za dôležitý moment v celom vývoji Miloslavova považujeme zahájenie skutočného fyzického prepájania oboch čas  obce výstavbou architektonických objektov. V prvej
etape navrhujeme v tejto súvislos  zahájenie výstavby nových objektov občianskej vybavenos  ako aj obytných domov s vybavenosťou v parteri, ktoré sú navrhnuté na hlavnej pozdĺžnej
osi, teda v území obklopujúcom spojovaciu komunikáciu medzi Miloslavou a Alžbe ným dvorom.
V tomto území sú navrhnuté obytné domy s vybavenosťou, ktoré svojou hmotou a podlažnosťou (3 n.p. a jedno ustúpené podlažie) bude definovať mierku a výškovú hladinu budúceho
polyfunkčného centra. Objekty popri hlavnej ulici sú navrhnuté zároveň ako súčasť  centrálneho námes a.
Obojstrannou výstavbou popri hlavnej komunikácii sa začne formovať budúca mestská ulica, ktorá postupne prepojí obe obce do jedného urbánneho celku. Výstavba bude zahŕňať aj
realizáciu verejných priestorov, na ktoré bude nadväzovať realizácia ďalších čas  urbanis ckej štruktúra v nasledujúcich etapách výstavby.
Počas prvej etapy by sa mala realizovať aj priečna os polyfunkčného centra - spojnica centrálneho námes a s objektom novej železničnej stanice v Miloslavove. Priečna os nie je len
kompozičným prvkom, ale je aj dopravnou osou, ktorú tvorí komunikácia C1. Táto dopravná trasa prechádza východo-západným smerom, dotýka sa severnej strany hlavného námes a a
pokračuje ďalej k železničnej stanici.

Doprava - Súčasťou 1. etapy bude výstavba komunikácie C1, ktorej úlohou je odľahčiť komunikáciu spájajúcu v súčasnos   obidve  čas  obce. Cieľom autorského mu  je  vytvoriť  zo
spojnice Miloslava - Alžbe n dvor vnútromestskú ulicu s verejnou zeleňou, chodníkmi, cyklotrasou a architektonickými objektmi, pričom všetky eto prvky by mali  spolu podporovať
typický ráz budúceho malého mesta. Zároveň s výstavbou komunikácie C1 navrhujeme v 1. etape realizáciu komunikácie vychádzajúcej zo západného kruhového objazdu k novej
železničnej stanici a takisto jej ďalšie pokračovanie na sever mimo obce.
Areál novej základnej školy je navrhnutý v miestnej čas  Miloslava, kde je možné zabezpečiť vhodné pozemky na výstavbu školy aj so súborom športovísk. Nová základná škola je
navrhnutá v blízkos  existujúcej Jubilejnej školy postavenej v období 1. Československej republiky.

V rámci 1. etapy (s pokračovaním v 2. etape) sú navrhnuté nasledovné funkcie:

- hlavné námes e ako zhromažďovací priestor pre obecné kultúrnospoločenské poduja a. V priestore námes a a v ďalšom území je navrhnutá pešia zóna v spojení s parkovými úpravami
ako oddychový priestor s prvkami drobnej architektúry,
- administra vna vybavenosť - obecný úrad (radnica), pošta, bankové expozitúry,
- obchodná vybavenosť a služby zabezpečujúce denné potreby obyvateľov, s možnosťou integrácie s bývaním v polyfunkčných objektoch,
- základná zdravotnícka vybavenosť: zdravotné stredisko/poliklinika (ambulancie, poradne, lekáreň),
- zariadenia pre prechodné ubytovanie (penzióny, hotel, ubytovne),
- športové plochy a zariadenia, objekty pre voľnočasové ak vity (športové areály, detské ihriská, telocvične, fitness-centrá, alebo klubovne...)
- školské zariadenia (materská škola, základná škola),
- dom seniorov,
- komunikácie, dopravná a technická obsluha riešeného územia, plochy sta ckej dopravy, pešie a cyklis cké trasy, technické vybavenie územia,
- plochy zelene: vnútro-bloková zeleň, plochy líniovej a izolačnej verejnej zelene,
- bývanie: v bytových domoch s vybavenosťou a v polyfunkčných domoch s bývaním a s prislúchajúcou nevyhnutnou vybavenosťou (garáže, detské ihriská, oddychové plochy),

2. etapa

Architektúra a zelené priestory - v rámci druhej etapy budú realizované ďalšie architektonické objekty predovšetkým s obytnými funkciami. Zároveň s touto výstavbou predpokladáme
výstavbu priľahlých sektorov rodinných domov spolu s menšími plochami vybavenos  a detskými ihriskami, ktoré sú navrhnuté vo verejných priestoroch s pešími trasami. Sú to verejné
lineárne priestory, ktoré sú inšpirované morfológiou zaniknutých dunajských ramien a v obytných zónach sú navrhnuté v podobe zakrivených peších ťahov - zelených meandrov.
Rekreačný lesopark - v druhej etape sa môže realizovať celkový rozvoj západnej čas  územia, kde sa predpokladá vytvorenie rekreačného lesoparku. V tejto etape sa dopracuje a posilní
systém zelených pásov a biokoridorov.
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3. etapa

Architektúra a zelené priestory - v tretej etape bude pokračovať výstavba vzdialenejších štvr  rodinných domov spoločne so zelenými krivkami prírodných pásov - verejných priestorov,
ktoré vytvárajú priečne pešie prepojenia jednotlivých obytných sektorov s hlavným námes m. Tieto priestory na prekríženiach peších ťahov obsahujú menšie verejné plochy s
vybavenosťou a ihriskami pre de .

Jednotlivé druhy občianskej vybavenos  podľa odporúčania štandardov minimálnej vybavenos

V urbanis ckej  štúdii  sme  navrhli  viaceré polyfunkčné objekty, kde bude možné postupne umiestniť jednotlivé nižšie uvedené funkcie, ktoré uvádzame v zmysle návrhu štandardov
minimálnej vybavenos  obce. Niektoré z týchto funkcií už obec Miloslavov má vybudované (ako napríklad štadión s ihriskom 100 x 65m a pod.), v našom texte však uvádzame všetky
položky, aby sme tak prezentovali ucelený prehľad funkcií vybavenos , ktoré by sa mali v obci nachádzať. V zmysle spomínaných štandardov minimálnej vybavenos   ide najmä o  eto
funkcie:

Školstvo:
materská škola, základná škola, základná umelecká škola, materská škola pre de   so  zdravotným znevýhodnením, prak cká  škola, školský klub, školské stredisko záujmovej činnos ,
centrum voľného času, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva.

Zariadenia telovýchovy, športu a pohybovej rekreácie:
Ihrisko pre de , ihrisko pre mládež a dospelých, ihrisko maloplošné (menej ako 2000 m2 celk. plochy), ihrisko veľkoplošné (viac ako 2000 m2 celk. plochy: ihrisko 100 x 65m, 2000
divákov), telocvičňa (12 x 24 m), športová hala (18 x 30 m), otvorený plavecký bazén (25 x 15 m), krytý plavecký bazén (12 x 7,5 m, resp. 15 x 15 m), relaxačné centrum, centrum
pohybových ak vít (wellness a pod.).

Zariadenia cestovného ruchu:
Hotel (55 lôžok), penzión (30 lôžok), hostel (45 lôžok), turis cká informačná kancelária.

Zdravotnícke zariadenia:
Zdravotné stredisko (malá poliklinika s ambulanciami), stacionár, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivos , ambulancia záchrannej zdravotnej služby.

Zariadenia sociálnych služieb:
Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, denný stacionár, nízkoprahové denné centrum, denné centrum, integračné
centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny.

Zariadenia maloobchodu:
Potraviny, zmiešaný tovar, malý supermarket (400 - 1000 m2 - už sa pripravuje realizácia v čas  Miloslava), špecializovaný obchod, diskontná predajňa (400 - 1000 m2).

Zariadenia verejného stravovania:
Reštaurácia I. a II. CS, III. A IV. CS), vináreň, pivnica, kaviarne, pohos nstvo, cukrárne, bar.

Administra va a služby v oblas  nehnuteľnos , prenajímania, počítačové a súvisiace činnos :
Administra va - radnica (nový objekt), právne a účtovnícke činnos  a služby, realitné činnos , remeselné a iné činnos , cestovné kancelárie, opravy mobilných zariadení a pod.

Zariadenia finančných služieb banky:
Mestská pobočka, expozitúra, obchodná kancelária, kontaktné miesto, bankomaty.

Kultúrne zariadenia:
Verejná knižnica (obecná, regionálna), polyfunkčné kultúrne zariadenie (kultúrny dom), kultúrno - osvetové zariadenie - klubovne, nový kostol a pastoračné centrum. Existujúci kostol
môže byť takisto doplnený o pastoračné centrum).

Zeleň
Parky a iné typy verejnej parkovej zelene (lesopark), medzibloková sídelná zeleň, zelené strechy a strešné záhrady (najmä v objektoch občianskej vybavenos ), zeleň v areáloch
predškolských a školských objektov a pri zariadeniach sociálnej starostlivos , zeleň mestských námes  a peších zón, líniová zeleň (v uliciach), ostatná zeleň, izolačná zeleň.

RÉSUMÉ - IDEA NÁVRHU
súčasné princípy návrhu + pôvodný charakter obce

=
nová kultúrna iden ta mesta

 Princípy zamerané na kon nuitu prostredia a tvorbu svojbytnej iden ty:

- pozdĺžne námes e - inšpirácia pôvodným lineárnym parkom,
- prírodné línie prechádzajúce cez štvrte rodinných domov - ponáška na niekdajší organický charakter krajiny na miestach bývalých dunajských ramien,
- mierka zástavby - nadväznosť na pôvodnú mierku vidieckeho sídla,
- lineárnosť zástavby - zachovanie líniového typu zástavby podporuje urbánnu kon nuitu

Príspevky k zmierneniu zmeny klímy

V návrhu kladieme dôraz na ekologický prístup a udržateľnosť rozvoja sídla. V urbanis ckom návrhu sú obsiahnuté nasledovné koncepčné kroky:
- zníženie energe ckých nárokov vhodnou orientáciou domov,
- zadržiavanie dažďovej vody v retenčných nádržiach a jej využi e,
- výsadba stromov,
- podpora získavania solárnej energie i pre obecné objekty.
Týmito a ďalšími ak vitami sa snažíme prispieť k  zmierneniu zmeny klímy.

Príspevky k racionalizácii dopravy

V urbanis ckej  štúdii  navrhujeme  intenzívnejšie  zapojenie  železničnej  dopravy  do  každodenného  života  a  to  pre  čo  najširšiu  skupinu  obyvateľov. Zároveň chceme dosiahnuť
zjednodušenie využi a železničnej dopravy a zníženie počtu osobných áut používaných na mobilitu obyvateľstva z rezidenčných štvr  do zamestnania a naspäť. Plánujeme vytvorenie
novej železničnej stanice v centrálnej polohe - na navrhovanej priečnej osi obce - teda v území, kde bude možné vybudovať dostatočne kapacitné záchytné parkovisko pre ľudí
cestujúcich každonne do Bra slavy, alebo iným smerom za prácou. Vytvorenie tejto novej železničnej stanice sa plánuje ako potenciálna spoločná zastávka s obcou Dunajská Lužná, do
ktorej navrhujeme predĺžiť trasu cestnej komunikácie (priečnej osi).

Rešpektovanie a posilnenie biokoridorov

V návrhu vstupujeme do urbanis ckého konceptu aj krajinárskymi prvkami, medzi ktoré patria predovšetkým lineárne prírodné prvky biokoridorov. Vytvárame nové zelené plochy, ktoré
prepájajú obytné štvrte s novým centrálnym námes m a s rekreačnou zónou v západnej čas  územia. Navrhnutá funkcia lesoparku nadväzuje na existujúcu záhradkársku oblasť. Plocha
tohto rekreačného areálu by sa mala stvárniť podrobnejšie v rámci 2. etapy rozvoja územia ako prírodná časť voľne prístupnú pre všetkých obyvateľov. Zároveň by sa tu mohol objaviť aj
menší areál s prenajímateľnými chatkami, plavárňou, wellness-centrom, bio-bazénom a stravovaním. V celom koncepte urbanis ckej  štúdie  posilňujeme  jestvujúce  biokoridory  a
vytvárame ich prepojenia s novo-navrhovanými zelenými plochami ako aj s okrajovými súkromnými záhradami.
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NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM MILOSLAVOV
u   r   b   a   n   i   s   t   i   c   k   á     š   t   ú   d   i   a
textová časť

POLYFUNKČNÉ CENTRUM

OC
Obchodné centrum
Zastavaná plocha: 1.100 m2
3 N.P.: obchody, služby, počet zamestnancov: cca 35
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klientov: 1.980 m2

P A
Polyfunkcia
Zastavaná plocha: 420 m2
3 N.P.: obchody, služby, počet zamestnancov: cca 10
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klienov: 750 m2

PB A
Polyfunkcia s bývaním
Zastavaná plocha: 920 m2
Prízemie: obchody, služby, počet zamestnancov: cca 10
Poschodia: 8 bytov x 2 posch. = 16 bytov
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klienov: 500 m2

DK
Dom kultúry
Zastavaná plocha: 1.600 m2
Hlavná spoločenská sála / kino: 300 ľudí
Malá polyfunkčná sála: 70 ludi
kapacita sál: 300 + 70 = 370 divákov
Počet zamestnancov: 10

RAD
Radnica
Zastavaná plocha: 660 m2
Zasadačka pre 30 ľudí
Mul funkčná / sobášna sieň pre 80 ludí
Poschodia: na 2 posch. kancelárie pre: 35 zamestnancov
čistá úžitková plocha pre kancelárie: 700 m2

P B 1
Polyfunkcia
Zastavaná plocha: 200 m2
3 N.P.: obchody, služby, administra va: počet zamestnancov: cca 8
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klienov: 110 m2

P B 2
Polyfunkcia
Zastavaná plocha: 200 m2
3 N.P.: obchody, služby, administra va: počet zamestnancov: cca 9
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klienov: 110 m2

P C
Polyfunkcia
Zastavaná plocha: 400 m2
3 N.P.: obchody, služby, administra va: počet zamestnancov: cca 14
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klientov: 250 m2

PB B
Polyfunkcia s bývaním
Zastavaná plocha: 1.800 m2
Prízemie: obchody, služby, počet zamestnancov: cca 12
1. posch.: administra va: čistá kancelárska plocha: 950 m2
2. posch. + ustúpené podl.: bývanie: 24 bytov
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klientov: 850 m2

PB C1
Polyfunkcia s bývaním
Zastavaná plocha: 350 m2
Prízemie: obchody, služby, počet zamestnancov: cca 4
3 poschodia: 3 byty x 3 podlažia: 9 bytov
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klientov: 200 m2

PB C2
Polyfunkcia s bývaním
Zastavaná plocha: 350 m2
Prízemie: obchody, služby, počet zamestnancov: cca 4
3 poschodia: 3 byty x 3 podlažia: 9 bytov
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klientov: 200 m2

PB D1
Polyfunkcia s bývaním
Zastavaná plocha: 270 m2
Prízemie: obchody, služby, počet zamestnancov: cca 3
3 poschodia: 2 byty x 3 podlažia: 6 bytov
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klientov: 160 m2

PB D2
Polyfunkcia s bývaním
Zastavaná plocha: 270 m2
Prízemie: obchody, služby, počet zamestnancov: cca 3
3 poschodia: 2 byty x 3 podlažia: 6 bytov
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klientov: 160 m2

PB E1
Polyfunkcia s bývaním
Zastavaná plocha: 1.600 m2
Prízemie: obchody, služby, reštaurácia: počet zamestnancov: cca 12
3 poschodia: 10 bytov x 3 podlažia: 30 bytov / alebo prechodné ubytovanie cca 80 lôžok
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klientov: 750 m2

PB E2
Polyfunkcia s bývaním
Zastavaná plocha: 1.600 m2
Prízemie: obchody, služby, reštaurácia: počet zamestnancov: cca 12
3 poschodia: 10 bytov x 3 podlažia: 30 bytov
čistá úžitková plocha vybavenos  pre klientov: 750 m2

TRH
Vonkajšie trhovisko
Celková plocha: cca 650 m2

ZDRS
Zdravotné stredisko + lekareň
Zastavaná plocha: 682 m2
Prízemie + 3 poschodia: lekáreň + ambulancie + rehabilitácia
12 ambulancií + 1 lekáreň

K
Kostol
Zastavaná plocha: 940 m2
Hlavný liturgický priestor: 250 ľudí

PAC
Pastoračné centrum
Zastavaná plocha: 250 m2
Čistá úžitková plocha: 175 m2

ADS
Areál domu seniorov
Zastavaná plocha: 1.170 m2
Prízemie: hala, jedáleň, kuchyňa, miestnos  pre lekárov, sestry a personá, ošetrovňa.
Personál: 40 ľudí
Poschodia: 88 izieb (2. a 3. n.p.) + 12 izieb (1. n.p.) = 100 izieb x 2 lôžka = 200 klientov

MŠ 1 - 2
Materská škola
Zastavaná plocha: 600 m2
2-podlažný objekt
Kapacita: 150 de
Počet zamestnancov: 14

BYTOVÉ DOMY

Bytové domy v severnej časƟ

BDE
2 bytové domy: zastavaná plocha: 324 m2 x 2 domov = 648 m2
2 domy (3 podl. po 4 byty = 12 bytov): 2 x 12 bytov = 24 bytov

BDF
8 bytových domov: zastavaná plocha: 305 m2 x 8 domov = 2.440 m2
8 domov (3 podl. po 4 byty = 12 bytov): 8 x 12 bytov = 96 bytov

PBD C
4 bytové domy s vybavenosťou: 324 m2 x 4 domy = 1.296 m2
4 domy (2,5 podl. po 4 bytov = 10 bytov): 4 x 10 bytov = 40 bytov
Vybavenosť (0,5 podlažia): čistá úžitková plocha pre klientov: 518 m2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu: 24 + 96 + 40: 160 bytov + čistá úžitková plocha pre klientov: 518 m2

Bytové domy v západnej časƟ

BD A
9 domov: zastavaná plocha: 360 m2 x 9 domov = 3.240 m2
9 domov….. 4 byty x 3,5 podlažia =  14 bytov  x  9 domov = 126 bytov

PBD B
6 domov: zastavaná plocha: 360 m2 x 6 domov = 2.160 m2
6 domov….. 4 byty x 3 podlažia = 12 bytov x 6 domov = 72 bytov
Vybavenosť (0,5 podlažia): čistá úžitková plocha pre klientov = 630 m2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu: 126 + 72 = 198 bytov + vybavenosť: čistá úžitková plocha: 630 m2

BD B
2 domy: zastavaná plocha: 1.026 m2 x 2 domy = 2.052 m2
2 domy….. 8 bytov x 3,5 podlažia = 28 bytov x  2 domy = 56 bytov

PBD A
3 domy: zastavaná plocha: 1.026 m2 x 3 domy = 3.078 m2
3 domy….. 8 bytov x 3 podlažia = 24 bytov x 3 domy = 72 bytov
Vybavenosť (0,5 podlažia): čistá úžitková plocha pre klientov = 945 m2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu: 56 + 72 = 128 bytov + vybavenosť: čistá úžitková plocha: 945 m2

Bytové domy vo východnej časƟ

BD C
7 domov: zastavaná plocha: 305 m2 x 7 domov = 2.135 m2
7 domov….. 4 byty x 3,5 podl. = 14 bytov  x  7 domov = 98 bytov

BD D
3 domy: zastavaná plocha: 846 m2 x 3 domy = 2.538 m2
3 domy….. 8 bytov x 3,5 podlažia = 28 bytov  x  3 domy = 84 bytov
---------------------------------------------------------------------------------------
Spolu: 98 + 84 = 182 bytov

Bytové domy na priečnej / hlavnej ceste

BD G
3 domy: zastavaná plocha: 540 m2 x 3 domy = 1.620 m2
3 domy….. 6 byty x 2,5 podl. = 15 bytov  x  3 domy = 45 bytov

BD H
12 domov: zastavaná plocha: 360 m2 x 12 domov = 4.320 m2
12 domov….. 4 byty x 3,5 podlažia = 14 bytov  x  12 domov = 168 bytov
----------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu: 45 + 168 = 213 bytov
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Stavba: Nové polyfunkčné centrum Miloslavov - Polyfunkcia
Sídelný útvar - obec: Miloslavov

Vstupné údaje:    lokálne centrá kmp = 0,6

   deľba dopr. práce - 35/65 kd = 0,8

základný    
(Oo, Po)

celkový         
(N)

redukcia          

%

redukcia     

počet

OC Obchodné centrum plocha 1980 25 79,2 42 0 0 42 celý deň

P A Polyfunkcia 16 16 celý deň

obchody, služby plocha 750 25 30,0 16 0 0 16

PB A Polyfunkcia s bývaním 38 28

obchody, služby plocha 500 25 20,0 11 90 10 1 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

bývanie byty 16 1,5 24,0 27 0 0 27 celý deň

DK Dom kultúry 50 50 najvyššia návštevnosť víkend večer

sedadlá 370 4 92,5 49 0 0 49

zamestnanci 10 7 1,4 1 0 0 1

RAD Radnica 31 31 len v pracovnom čase

administratíva zamestnanci 35 4 8,8 5 0 0 5

návštevy radnice plocha 700 25 28,0 15 0 0 15

multifunkčná sála (sobášna sieň,...) sedadlá 80 4 20,0 11 0 0 11

P B 1 Polyfunkcia 5 5

obchody, služby plocha 110 25 4,4 3 0 0 3 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

administratíva zamestnanci 8 4 2,0 2 0 0 2 len v pracovnom čase

P B 2 Polyfunkcia 5 5

obchody, služby plocha 110 25 4,4 3 0 0 3 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

administratíva zamestnanci 9 4 2,3 2 0 0 2 len v pracovnom čase

P C Polyfunkcia 8 8

obchody, služby plocha 250 25 10,0 6 0 0 6 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

administratíva zamestnanci 14 4 3,5 2 0 0 2 len v pracovnom čase

PB B Polyfunkcia s bývaním 63 46

obchody, služby plocha 850 25 34,0 19 90 17 2 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

administratíva plocha 950 20 47,5 26 0 0 26 len v pracovnom čase

bývanie byty 24 1,5 16,0 18 0 0 18 celý deň

PB C1 Polyfunkcia s bývaním 14 11

obchody, služby plocha 160 25 6,4 4 90 3 1 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

bývanie byty 6 1,5 9,0 10 0 0 10 celý deň

PB C2 Polyfunkcia s bývaním 20 16

obchody, služby plocha 200 25 8,0 5 90 4 1 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

bývanie byty 9 1,5 13,5 15 0 0 15 celý deň

PB D1 Polyfunkcia s bývaním 14 11

obchody, služby plocha 160 25 6,4 4 90 3 1 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

bývanie byty 6 1,5 9,0 10 0 0 10 celý deň

PB D2 Polyfunkcia s bývaním 14 11

obchody, služby plocha 160 25 6,4 4 90 3 1 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

bývanie byty 6 1,5 9,0 10 0 0 10 celý deň

PB E1 Polyfunkcia s bývaním 73 56

obchody, služby plocha 750 25 30,0 16 90 14 2 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

reštaurácia (odhad) miesta 80 8 10,0 6 50 3 3  časť návštev v pešej dostupnosti

zamestnanci 12 7 1,7 1 0 0 1 zamestnanci všetci

bývanie byty 30 1,5 45,0 50 0 0 50 celý deň

PB E2 Polyfunkcia s bývaním 73 56

obchody, služby plocha 750 25 30,0 16 90 14 2 len pre zamestnancov, návštevníci z okolia 

reštaurácia (odhad) miesta 80 8 10,0 6 50 3 3  časť návštev v pešej dostupnosti

zamestnanci 12 7 1,7 1 0 0 1 zamestnanci všetci

bývanie byty 30 1,5 45,0 50 0 0 50 celý deň

ZDRS Zdrav. stredisko + lekáreň 5 5 pondelok -- piatok 

ambulancie počet 12 0,5 6,0 4 0 0 4 dopoludnia

lekáreň zamestnanci 2 4 0,5 1 0 0 1 celý deň

K Kostol 34 34

odhad zamestnanci 4 4 1,0 1 0 0 1 celý deň

sedadlá 250 4 62,5 33 0 0 33 najvyššia návštevnosť v nedeľu dopoludnia

PAC Pastoračné centrum (odhad) plocha 175 20 8,8 5 0 0 5 celý deň

ADS Areál domu seniorov 33 33

lôžka 200 4 50,0 27 0 0 27 návštevy najmä cez víkend popoludní

zamestnanci 40 4 10,0 6 0 0 6 celý deň

MŠ 1 - 2 Materská škola 10 10

deti 150 10 15,0 8 0 0 8 len príchod a odchod rodičov

zamestnanci 14 7 2,0 2 0 0 2 len v pracovnom čase

TRH Vonkajšie trhovisko plocha 650 25 26,0 14 0 0 14 dopoludnia v pondelok - sobota

Spolu 567 493

Celkový počet státí N je vypočítaný podľa vzorca:        N = 1,1 . Oo + 1,1 . Po . kmp . kd

POLYFUNKČNÉ CENTRUM

Priestorová zastupiteľnosť Počet stojísk (Nu)

Sever P A 16 celý deň

PB A 28 celý deň

DK 50 víkend a večer

OC 42 celý deň

TRH 14 dopoludnia pondelok a sobota

Spolu 150

Upravený nárok 100 bez DK - nárok zastúpený na ostatných parkoviskách

Stred PB B 46 pracovný čas

P B 1 5 pracovný čas

P B 2 5 pracovný čas

P C 8 pracovný čas

RAD 31 pracovný čas

Spolu 95 neupravené - bez priestorovej zastupiteľnosti

Juh PB C1 11 celý deň

PB C2 16 celý deň

PB D1 11 celý deň

PB D2 11 celý deň

PB E1 56 celý deň

PB E2 56 celý deň

Kostol 34 nedeľa dopoludnia

ZDRS 5 dopoludnia pondelok - piatok

PAC 5 celý deň

ADS 33 víkend popoludní

Spolu 238

Upravený nárok 171 bez K a ADS - nárok zastúpený na ostatných parkoviskách

Celkový nárok statickej dopravy so zastupiteľnosťou 366     stojísk

Položka

VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH STÁTÍ PODĽA STN 73 6110

Zastupiteľnosť 
lokálna

Celkový      
počet stojísk   

(Nu)
Poznámka

Počet stojískStojisko 
pripadá na 

úč. jednotku

Účelová 
jednotka

Funkcia
Počet úč. 
Jednotiek
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Stavba: Nové polyfunkčné centrum Miloslavov - Bytové domy
Sídelný útvar - obec: Miloslavov

Vstupné údaje:    lokálne centrá kmp = 0,6

   deľba dopr. práce - 35/65 kd = 0,8

základný    
(Oo, Po)

celkový         
(N)

redukcia          

%

redukcia     

počet

BYTOVÉ DOMY V SEV. ČASTI 276

BDE - 2 domy byty 24 1,5 36,0 40

BDF - 8 bytových domov byty 96 1,5 144,0 159

PBD C 77

4 domy byty 40 1,5 60,0 66

obchod a služby plocha 518 25 20,7 11

BYTOVÉ DOMY V ZÁP. ČASTI 580

BD A - 9 domov byty 126 1,5 189,0 208

PBD B 140

6 domov byty 72 1,5 114,0 126

obchod a služby plocha 630 25 25,2 14

BD B - 2 domy byty 56 1,5 84,0 93

PBD A 139

3 domy byty 72 1,5 108,0 119

obchod a služby plocha 945 25 37,8 20

BYTOVÉ DOMY VO VÝCH. ČASTI 301

BD C - 7 domov byty 98 1,5 147,0 162

BD D - 3 domy byty 84 1,5 126,0 139

BYTOVÉ DOMY NA HLAVNEJ C. 353

BD G - 3 domy byty 45 1,5 67,5 75

BD H - 12 domov byty 168 1,5 252,0 278

Spolu 1510

Celkový počet státí N je vypočítaný podľa vzorca:        N = 1,1 . Oo + 1,1 . Po . kmp . kd

VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH STÁTÍ PODĽA STN 73 6110

Zastupiteľnosť 
lokálna

Celkový      
počet stojísk   

(Nu)
Poznámka

Počet stojískStojisko 
pripadá na 

úč. jednotku

Účelová 
jednotka

Funkcia
Počet úč. 
Jednotiek

Výpočet počtu parkovacích státí vypracoval autorizovaný dopravný inžinier Ing. Fedor Zverko

NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM MILOSLAVOV
u   r   b   a   n   i   s   t   i   c   k   á     š   t   ú   d   i   a
textová časť - výpočet statickej dopravy
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MIERKA: -
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1 - existujúci stav obce 2 - existujúce hlavné komunikácie obce 3 - návrh nových hlavných komunikácií

4 - zachovanie biokoridoru s prilahľahlými biotopmi 5 - návrh umiestnenia nového polyfunkčného centra 6 - nová zástavba v okolí polyfunkčného centra

7 - prípustné rozširovanie zástavby v území 8 - rastlá zeleň prechádzajúca cez územie 9 - návrh cyklotrás v území

NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM MILOSLAVOV
u   r   b   a   n   i   s   t   i   c   k   á     š   t   ú   d   i   a
ideové riešenie v širších vzťahoch
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zeleň v riešenom území

polyfunkčné centrum, námestie

rastlá zeleň v polohe zaniknutých vodných
tokov

existujúca zástavba

navrhovaná zástavba

spevnená plocha detského ihriska/športoviskacestná komunikáciahranica riešeného územia

cyklotrasa

ostatné návrhové zóny prvej etapy výstavby
Z1: zóna školského areálu; Z2-Z4: zóny bývania

rozvojové plochy druhej etapy výstavby

R1, R2: zóny bývania a vybavenosti;
R3-R5: zóny bývania v RD;
R6: zmiešané územie (rezerva pre statickú a
      autobusovú dopravu, remeselné dielne a i.)

stabilizovaná plocha ornej pôdy

rozvojová plocha pre rekreáciu a šport (R7)

OBJEDNÁVATEĽ SPRACOVATEĽ: Ing. arch. Michal Bogár
Ing. arch. Mária Bogárová
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová
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Miloslavov
900 42

PROJEKT:

DÁTUM: júl 2020
FORMÁT: A3

MIERKA: 1:12500

OBSAH:

cestná komunikácia

03

cestná komunikáciacestná hlavná komunikácia - výhľad

cyklotrasa - výhľad

poľná cesta aj ako cyklochodník

pešia trasa cez rastlú a sídelnú zeleň
hlavná pešia trasa

rastlá zeleň v polohe zaniknutých vodných
tokov - výhľad

stabilizovaná plocha biokoridoru
s priľahlým lokálnym biotopom

existujúca vlaková zastávka

navrhovaná vlaková zastávka

existujúci kruhový objazd

existujúca autobusová zastávka

navrhovaná autobusová zastávka

navrhovaný kruhový objazd

železničná trať

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

1,9 km

DUNAJS
KÁ LUŽNÁ

1,2 km

DUNAJSKÁ STREDA25,8 km

PUDUNAJSKÉ BYSKUPICE

5,5 km

BRATISLAVA CENTRUM
19,8 km (cez obchvat)

Z3

Z1

R6

Z4

Z2

R5

R4

R3

Z2

R2
R1

R7

cestná komunikáciacestná vedľajšia komunikácia - výhľad

NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM MILOSLAVOV
u   r   b   a   n   i   s   t   i   c   k   á     š   t   ú   d   i   a
širšie vzťahy
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G
SP

ub
lis

he
rV

er
si

on
 0

.1
6.

10
0.

91

ČÍSLO

OBJEDNÁVATEĽ SPRACOVATEĽ: Ing. arch. Michal Bogár
Ing. arch. Mária Bogárová
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová

OBEC MILOSLAVOV
Alžbetin Dvor 181
Miloslavov
900 42

PROJEKT:

DÁTUM: júl 2020
FORMÁT: A3

MIERKA: 1:5000
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04

parkovanie autobusov, sezónne kolotoče

existujúci zberný dvor

plocha pre remeselné dielne

výstavba bytových domov

hlavné námestie

polyfunkčné centrum s vybavenosťou

výstavba bytových domov

kostol (dominanta)

areál pre seniorov

záchytné parkovisko

zachovanie biokoridoru

existujúci park ako súčasť biokoridoru

výstavba prízemných bytových domov

orná pôda

rezerva - bývanie, polyfunkcia

bikoridor regionálneho významu

existujúci cintorín

biokoridor nadregionálneho významu

rezerva - bývanie, polyfunkcia

orná pôda

orná pôda

výstavba rodinných domov

smer rozšírenia výstavby RD

výstavba RD s vyšším indexom zelene

chatová oblasť

časť obce - Alžbetin dvor

smer rozšírenia výstavby RD

rezerva - rodinné domy

časť obce - Miloslavov

rezerva - administ., bývanie, polyfunkcia

nová železničná stanica

areál novej základnej školy

existujúci park s námestím

sídelný biokoridor (riečna stopa)

orná pôda

pokračovanie biokoridoru

využitie hlbokých záhrad na výstavbu RD

NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM MILOSLAVOV
u   r   b   a   n   i   s   t   i   c   k   á     š   t   ú   d   i   a
širšie vzťahy - axonometria

regulácia A3

regulácia B2

regulácia B1

regulácia A2

regulácia A1
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3,0 600 m²
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~100 m²

35 - 45°

max. 2 m

1.NP

podkrovie

uličná čiara = stavebná čiara

chodník

predzáhradkafiltračná zeleň

stavebná čiara

stavebná čiara

komunikácia

cyklochodník

3,0

6,0

3,0
1,5

5,0

6,0

max. 2 m

600 m²
IZ = 0,75

~150 m²

35 - 45°max. 10 m

1.NP

2.NP

podkrovie

stavebná čiara

uličná čiara

stavebná čiara

chodníkfiltračná zeleň

komunikácia
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regulácia individuálnej zástavby A3

regulácia individuálnej zástavby A2

regulácia individuálnej zástavby A1

NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM MILOSLAVOV
u   r   b   a   n   i   s   t   i   c   k   á     š   t   ú   d   i   a
regulácia individuálnej zástavby A
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regulácia individuálnej zástavby B2

regulácia individuálnej zástavby B1

NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM MILOSLAVOV
u   r   b   a   n   i   s   t   i   c   k   á     š   t   ú   d   i   a
regulácia individuálnej zástavby B
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dom kultúry

polyfunkcia

materská škola

obchodný dom

trhovisko

zberný dvor

radnica

kostol

pastoračné centrum

zdravotné stredisko
areál domu seniorov

polyfunkcia, bývanie

polyfunkcia, bývanie

polyfunkcia, bývanie

polyfunkcia

polyfunkcia, bývanie

polyfunkcia, bývanie

hlavné námestie

biokoridor

záchytné parkovisko

polyfunkcia

NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM MILOSLAVOV
u   r   b   a   n   i   s   t   i   c   k   á     š   t   ú   d   i   a
riešené územie - axonometria
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A - námestie

poloha a smer vizualizácií

NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM MILOSLAVOV
u   r   b   a   n   i   s   t   i   c   k   á     š   t   ú   d   i   a
vizualizácie - hlavné námestie

A

C

B
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B - sídelná zeleň medzi bytovými domami

C - rastlá zeleň medzi rodinnými domami

NOVÉ POLYFUNKČNÉ CENTRUM MILOSLAVOV
u   r   b   a   n   i   s   t   i   c   k   á     š   t   ú   d   i   a
vizualizácie - zeleň medzi BD a RD
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