
A. Sprievodná správa 
 
1. Identifikačné údaje 
 
Názov stavby:  Kultúrny dom a Obecný úrad Slatinské Lazy novostavba 
Miesto stavby:  Slatinské Lazy 
Investor:   Obec Slatinské Lazy 962 25 Slatinské Lazy 111  
Parcela:   1/1, 1/2 
Hlavný projektant:  architektúra, s.r.o., J. R. Poničana 841/104, 962 23 Očová 
Stupeň PD:  Projekt pre stavebné povolenie 
 
Základné údaje o stavbe 
 
1. stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné 

riešenie s uvedením navrhovaných kapacít 
 

Navrhovaná stavba predstavuje samostatne stojaci, prízemný, nepodpivničený kultúrny dom s obecným úradom. 
Pôdorys je navrhnutý v členitom tvare celkového rozmeru 50,045x10,650m. Objekt bude osadený na pozemok, na ktorom 
v súčasnosti stojí nevyužívaný kultúrny dom z polovice minulého storočia. Tento pre svoj nevyhovujúci technický stav a súčasné 
stavebnotechnické a dispozičné požiadavky bude v celom rozsahu asanovaný. Nový objekt bude podľa požiadaviek investora 
napĺňať funkciu kultúrneho domu a zároveň obecného úradu. Z dispozičného hľadiska je rozdelený na administratívnu časť, kde 
budú kancelárske priestory s príslušenstvom a časť kde bude spoločenská miestnosť s malým pódiom a otvoreným prístreškom 
pre dve autá. Na objekte bude z architektonického hľadiska dominantná strecha, ktorá výrazne presahuje obvod stavby. Nad 
časťou so spoločenskou miestnosťou je sedlová v sklone 7,3° resp. 10,2°, ktorá bude pokrytá falcovanou plechovou strešnou 
krytinou. Výška hrebeňa strechy bude +6,455m. Nad administratívnou časťou bude plochá v sklone 2,0% a bude pokrytá fóliou 
z mäkčeného pvc. Povrchovú úpravu objetu bude tvoriť tenkovrstvová štruktúrovaná omietka resp. kamenný obklad. Okná 
a dvere sú navrhnuté ako plastové resp. hliníkové. Inžinierske siete na ktoré bude objekt napojený sú v blízkosti miesta stavby. 
 

Kapacitné údaje navrhovanej stavby: 
 
Zastavaná plocha objektu:                            513,21 m2 
Podlahová plocha miestností objektu:                           437,12 m2 
Obostavaný objem objektu:                               3116 m3 
 
2. Prehľad východiskových podkladov 
 

Ako podklad pre spracovanie projektu bol použitý snímok z mapy katastra nehnuteľností a konzultácie s investorom 
stavby.  

 
3. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
 
S.O.01 Kultúrny dom a Obecný úrad 
 
4. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 
 

V blízkosti navrhovanej stavby sa v súčasnosti nepredpokladá iná výstavba.  Navrhovaná stavba nijako zásadne 
neovplyvní okolitú zástavbu.  

 
5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 

Investor  
 
6. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby 
 

Začiatok stavby  04/2020 
Ukončenie stavby  04/2022 

 
7. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby 
 

Neuvažuje sa so skúšobnou prevádzkou 
 

8. Celkové náklady stavby 
 

-, €  
 

 
 architektúra s.r.o. 
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Ing. arch. Martin Škoviera 
 

+ 421 [0] 948 010 644 
architektura@mail.t-com.sk 



B. Súhrnná technická správa 
 
1. Charakteristika územia stavby 
1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch 

a zariadeniach (pozemných, nadzemných, podzemných), existujúcej zeleni, ochranných pásmach, nárokoch 
na záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, chránených územiach, objektoch a porastoch 

 
Objekt je navrhnutý na pozemku investora prístupnom zo severozápadnej strany z miestnej komunikácii cez existujúci 

vjazd na pozemok. Na pozemku sa nachádza budova kultúrneho domu postavaného v polovici minulého storočfia, ktorá bude 
v celom rozsahu asanovaná. Pozemok sa mierne zvažuje severovýchodným smerom. Inžinierske siete sa nachádzajú 
v blízkosti miesta stavby, resp. na pozemku investora. Z poskytnutých podkladov je zrejmé, že miesto stavby nezasahuje do 
ochranných pásiem a chránených území.  
 
1.2 vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby. Pri rekonštrukciách, modernizáciách 

a rozšíreniach existujúcich stavieb alebo ich častí zhodnotenie ich stavu a pri obnove objektov kultúrnych 
pamiatok aj zhodnotenie ich stavu z hľadiska umelecko – historického. 

 
Pre spracovanie projektu v rozsahu pre územné konanie a stavebné povolenie neboli na mieste stavby urobené 

žiadne špeciálne prieskumy okrem odbornej obhliadky miesta stavby. 
 

1.3 Použité mapové a geodetické podklady, zistenie, zameranie a overenie podzemných vedení, odkaz na 
geodetickú dokumentáciu 

 
Pri spracovaní dokumentácie boli použité mapové podklady poskytnuté investorom stavby. Pred spracovaním 

projektu bolo vykonané geodetické zameranie pozemku. Neboli vytýčené presné vedenia podzemných inžinierskych sietí. 
 
1.4 Príprava pre výstavbu 
 

Pred začatím stavebných prác bude potrebné na mieste navrhnutého domu odstrániť jestvujúcu stavbu, ornicu 
a zrealizovať terénne úpravy pre osadenie navrhnutého objektu. Ornica a vykopaná zemina budú uložené na pozemku 
investora a použité na terénne úpravy okolia objektu.  

 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno – technické riešenie stavby 
2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno – technického riešenia stavby so 

zreteľom na účel stavby, jej umiestnenie, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
a starostlivosť o životné prostredie. Základné údaje o použitých stavebných sústavách alebo konštrukciách. 
Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra, oplotenie, drobná zeleň. Bezbariérové úpravy pre pohyb 
osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 
Navrhovaná stavba predstavuje samostatne stojaci, prízemný, nepodpivničený kultúrny dom s obecným úradom. 

Pôdorys je navrhnutý v členitom tvare celkového rozmeru 50,045x10,650m. Objekt bude osadený na pozemok, na ktorom 
v súčasnosti stojí nevyužívaný kultúrny dom z polovice minulého storočia. Tento pre svoj nevyhovujúci technický stav a súčasné 
stavebnotechnické a dispozičné požiadavky bude v celom rozsahu asanovaný. Nový objekt bude podľa požiadaviek investora 
napĺňať funkciu kultúrneho domu a zároveň obecného úradu. Z dispozičného hľadiska je rozdelený na administratívnu časť, kde 
budú kancelárske priestory s príslušenstvom a časť kde bude spoločenská miestnosť s malým pódiom a otvoreným prístreškom 
pre dve autá. Na objekte bude z architektonického hľadiska dominantná strecha, ktorá výrazne presahuje obvod stavby. Nad 
časťou so spoločenskou miestnosťou je sedlová v sklone 7,3° resp. 10,2°, ktorá bude pokrytá falcovanou plechovou strešnou 
krytinou. Výška hrebeňa strechy bude +6,455m. Nad administratívnou časťou bude plochá v sklone 2,0% a bude pokrytá fóliou 
z mäkčeného pvc. Povrchovú úpravu objetu bude tvoriť tenkovrstvová štruktúrovaná omietka resp. kamenný obklad. Okná 
a dvere sú navrhnuté ako plastové resp. hliníkové. Inžinierske siete na ktoré bude objekt napojený sú v blízkosti miesta stavby. 

 
3.  
3.1 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii hlavnej výroby, vrátane zariadenia 

umiestneného na voľnom priestranstve. 
- 
 
3.2 Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, počet parkovacích miest a dopravné 

technické vybavenie. 
 

Z dopravného hľadiska je pozemok investora, resp. objekt prístupný zo severozápadnej strany pozemku, z miestnej 
komunikácii cez existujúciý vjazd na pozemok. Účelom vjazdu je pripojenie záujmového pozemku stavebníka na existujúcu 
cestnú sieť, ktorú predstavuje miestna komunikácia a umožniť vjazd a výjazd osobných motorových vozidliel na pozemok. 
Z hľadiska plynulého odvodnenia existujúcej miestnej komunikácie je nutné zabezpečiť nerušený odtok zrážkových vôd, pozdĺž 
päty miestnej komunikácie. 
  
3.3 Ekonomické zhodnotenie stavby 
 

-  
 

3.4 Starostlivosť o životné prostredie 
 

V navrhovanom objekte sa nebude nachádzať výrobná prevádzka, zatriedená prílohy č. 1 k zákonu č. 127/1994 Z.z., 
podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 127/1994 Z.z., Navrhovaný zámer svojím rozsahom nepodlieha hodnoteniu, resp. zisťovaciemu 
konaniu vplyvu na životné prostredie. Ornica, ktorú bude treba odstrániť na časti stavenisku bude použitá na finálne úpravy 
okolia stavby po zrealizovaní zámeru, resp. využitá na poľnohospodárske účely na inom zmluvne stanovenom mieste. Počas 



procesu výstavby ako aj pri užívaní stavby sa nepredpokladá výrazný zásah okolitého životného prostredia. Okolie objektu bude 
po ukončení výstavby vhodne upravené, čím prispeje ku zatraktívneniu lokality v ktorej je stavba navrhovaná. 

Pri stavebných prácach bude dochádzať k vzniku nasledovných druhov odpadov zatriedených v zmysle vyhlášky č. 
365/2015 Z.z.  pod kódmi: 
 
17 01 01  betón /cca 100 m3/ 
17 01 02  tehly /cca 300 m3/ 
17 01 03   škridly a obkladový materiál a keramika / cca 30t/ 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a iné ako uvedené v 17 01 06 /cca 15 t/ 
17 02 01  drevo /40m3/ 
17 04 05  železo a oceľ /2t/ 
 
 

Stavebná suť a betóny budú využité zabudovaním do násypových vrstiev. Vykopaná zemina bude uložená na  
pozemku investora. Po ukončení výstavby bude zemina použitá na terénne úpravy okolia domu Odpad bude likvidovaný 
zmluvným odvozom.  V dôsledku prevádzky je predpoklad vzniku nasledovných odpadov zatriedených v zmysle vyhlášky č. 
365/2015 Z.z.  pod kódmi: 

 
20 03 01  zmesový komunálny odpad 
 
3.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 

Pri realizácii stavebných prác je potrebná aby dodávateľ zabezpečil dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci hlavne pri zemných prácach, montážnych prácach ako aj doprave stavebných 
materiálov. Pred zahájením zemných a búracích prác je potrebné prizvať majiteľov všetkých inžinierskych sietí pre ich presné 
vytýčenie, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
 
3.6 Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 

Viď samostatná časť PD 
 

3.7 Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové využitie 
 

Pre potreby ochrany obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti, bude na ukrytie sa obyvateľstva využitá časť 
prízemia objektu – miestnosť č. 1.06. Tento priestor bude v čase mimoriadnej udalosti upravený takým spôsobom aby 
vyhovoval požiadavkám podľa vyhlášky č. 532/2006 Z.z.. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. V navrhnutom priestore bude zriadený jednoduchý úkryt pre ukrytie sa 5 
osôb. /Výpočet počtu obyvateľov vychádza z predpokladu, že dom bude obsadený max. 5 - mi zamestnancami./ 

 
Dispozičné riešenie 

 
Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne pozostáva 
  
-  z utesnenia okien a dverí,  
-  zo spohotovenia sociálnych častí  
-  z vytvorenia zásoby vody,  
-  z označenia nástupu a výstupu z úkrytu,  
-  z označenia asanačných priepustov,  
-  zo zabezpečenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,  
-  z osadenia komínčekov - vzduchovodov do úkrytových častí.  
 
Základné plošné a objemové ukazovatele  
 
- podlahová plocha 1,0 - 1,5 m2/1 osobu  
- minimálna svetlá výška 2,1 m  
- zásoba pitnej vody 2,0 l/1 osobu/1 deň  
- množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu 10,0 a 14,0 m3/1 osobu/1 hodinu 
  
Členenie priestorov a ich plochy  
 

- miestnosti pre ukrývané osoby 1,0 - 1,5 m2/1 osobu /miestnosť č. 1.06 – 10,50 m2/ 
- priestory na sociálne zariadenia /bude využité wc v miestnosti 1.10/ 
- priestor na uloženie zamorených odevov 0,07 m2 podlahovej plochy /miestnosť č. 1.09 – 5,17 m2/ 

 
Pre vybudovanie úkrytu  v prípade mimoriadnej udalosti bude využitý priestor nachádzajúci sa na prízemí objektu 

plniaci funkciu archívu. Vybraný priestor bude v čase mimoriadnej udalosti vyprázdnený. V rámci spohotovovania bude 
v existujúcom wc vytvorený priestor sociálneho zariadenia . Miestnosť č. 1.06 /archív/ bude použitá ako priestor pre ukrývaných 
skladajúci sa z jednej časti 10,50 m2. Veľkosť vytipovaného priestoru poskytne možnosť ukrytia pre 5 ľudí, pre ktorých bude 
potrebné zabezpečiť zásobu pitnej vody.  

 
Technické riešenie 

 
 Pre zvýšenie ochranných vlastností vytipovaného priestoru bude potrebné vykonať technické úpravy, ktoré budú 
spočívať z vybudovania tieniacej steny pred hlavným vstupom do domu do výšky max. 1,7 m. Stena bude postavená 
z dlažobných kociek z chodníka pred domom. Stena bude na celú výšku a šírku vstupného otvoru. Existujúce okenné otvory vo 



vybranom priestore budú utesnené dlažobnými kockami z chodníka pred domom a zosilnené vrecami naplnenými zeminou, 
resp. zemným násypom. V rámci utesnenia okien v nich budú vynechané vetracie komínčeky aby bola zabezpečená výmena 
vzduchu. Vetracie komínčeky budú urobené provizórne z dreva, plastu, plechu /rúry/. 

 
Hodnota ochranného súčiniteľa stavby Ko – 50 
Navrhovaný úkryt musí byť od vyhlásenia mimoriadnej situácia pripravený do 24 hodín 

 
3.8 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrany proti 

bludným prúdom 
 

Protikorózna ochrana konštrukcií je riešená nátermi 
 

3.9 Zabezpečenie televízneho príjmu. Riešenie prenosu televízneho signálu pri použití priemyselnej televízie 
 

-.  
 

3.10 Stanovenie ochranných pásiem 
 

Nestanovujú sa 
 

3.11 Koordinačné opatrenie v prípade inej súbežnej výstavby v priestore alebo v blízkosti stavby 
 

- 
 

3.12 Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúci z podmienok územného rozhodnutia 
 
4. Zemné práce 
 

Zemné práce budú spočívať vo vykopaní základových pásov a pätiek do úrovne únosných zemných vrstiev a vo 
výkope rýh pre uloženie prípojok. Pôvodné základové konštrukcie, ktoré zostanú po asanovaní pôvodného objektu budú 
odstránené v rozsahu potrebnom pre realizáciu nových základových konštrukcií a podkladových štrkových vrstiev pod 
podkladový betón. Zároveň sa z juhozápadnej časti pozemku zrealizujú terénne úpravy (vyrovnanie pozemku). Výkopová 
zemina bude dočasne uložená na stavenisku a použije sa na finálne terénne úpravy okolia objektu resp. na spätné zásypy. 

 
5. Podzemná voda 
 

Pre účely stavby objektu nebol spracovaný inžiniersko – geologický posudok. Existuje predpoklad, že spodná voda 
nezasahuje základové konštrukcie. Pre ďalšie stupne PD bude potrebné urobiť na mieste stavby inžiniersko – geologický 
posudok. 

 
6. Kanalizácia 
 

Splašková kanalizácia je navrhnutá podľa  STN 73 6760. 
 

Splašková kanalizácia 
 

                Z objektu budú vyvedené dve kanalizačné potrubia PVC160x4,0 dĺžky 1,0m - 1,3m, ktoré budú zaústené do revíznych 
šácht ∅1000  mm. Z jednej strany objektu sa vybuduje kanalizačná prípojka PP200 (KG 2000-DN200 – dl-32,4m), ktorá bude 
zaústená do verejnej splaškovej kanalizácie. Napojenie sa zrealizuje pomocou tvarovky AWADOCK. Presná hĺbka verejnej 
kanalizácie sa stanoví podľa skutočnosti po odkopaní verejnej kanalizácie. 
 
Celkové množstvo splaškových odpadových vôd z objektu je nasledovné: 
 
a) denné množstvo splaškových vôd                               Qd = 1 500  l/deň 

b) maximálne denné množstvo splaškových vôd                Qdmax = 2,250 m3/deň 
c) maximálne hodinové množstvo splaškových vôd   Qhmax = 337 l/hod  

d) ročné množstvo splaškových vôd                  Qr = 403 m3/rok 
 

Dažďové vody 
 
 Dažďové vody budú zaústené do existujúceho systému odvodu dažďových vôd, so zaústením do priľahlého potoka. 
Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané štyrmi vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami. Na päte odpadových 
potrubí budú osadené lapače strešných splavenín HL 600. Hlavné kanalizačné potrubie je navrhnuté z PP KG 2000  DN 200. 
Zvodové potrubia sú navrhnuté z PVC DN 125. V trase dažďovej kanalizácie zo strechy budú umiestnené kanalizačné šachty 
∅1000. 
 
Výpočet množstva dažďových vôd: 
 
S = 677 m2 

Qd = 160 x 0,0677 x 1,0 = 10,8 l/s 
Q15min = 10,8 x 60 x 15 = 9,7 m3/15min. 
Qr = 677 x 0,7 = 474 m3/r 
 



7. Zásobovanie vodou 
 
              Vnútorný vodovod je navrhnutý podľa STN 73 6660.  
 
A) Denná priemerná potreba vody: 
 Qp =     1500 l/deň  
B) Max. denná potreba vody: 
 Qm =   2250 l/deň  
C) Max. hodinová potreba vody: 
 Qh =   337 l/hod 
D) Ročná potreba vody: 
 Qr =   403 m3/rok        
E) Potreba požiarnej vody:  viď projekt PO 
 

Prípojka vody 
 

              Prívod studenej vody do objektu zabezpečuje existujúca vodovodná prípojka. Vodomerná šachta (s exist. meraním) 
je jestvujúca. Za šachtou bude do objektu vedené potrubie HDPE 32x2,0. Hlavný uzáver objektu DN25 pre odstavenie prívodu 
SV je umiestnený vo vodomernej šachte. 
 

Vnútorný vodovod 
 

 Vnútorný vodovod bude pre objekt zabezpečovať  potrebu vody pre hygienické a pitné účely. Z vnútorného 
vodovodu bude napojený jeden požiarny hydrant s plnoprierezovou hadicou D25/30 NOHA. 
 

Teplá voda a cirkulácia 
 
                   Prípravu TÚV bude zabezpečovať zásobníkový ohrievač TÚV HERZ TWS 160 s objemom 160 litrov, ktorý bude 
umiestený v kuchynke vedľa kotolne. V miestnosti WC (1.18) je navrhnutý elektrický ohrievač Clage M3/ENM (3,5 kW; 230V) s 
umývadlovou batériou. V miestnosti 1.16 je navrhnutý elektrický ohrievač Clage M7/EKM (6,5kW/2/PE/400V)  s drezovou 
batériou.  
 
8. Teplo a palivá 
 

Energetická bilancia  
 

 Pri stanovení potrebného tepelného výkonu sa vychádzalo z tepelných strát objektu. Výpočet tepelných strát bol 
vypracovaný v zmysle STN EN 12831. Podľa tejto normy boli stanovené aj teploty v jednotlivých miestnostiach. Výpočet bol 
riešený pre normálnu krajinnú oblasť, samostatne stojaci objekt, teplotnú oblasť -15 °C  a navrhovanú projektovanú kvalitu 
stavebných konštrukcií. Ich hodnota predstavuje 16,5 kW. Ročná spotreba tepla je 1,237 . 1011 J. 
  
              Projektovaný tepelný príkon: 
 
Projektovaný tep. výkon pre vykurovanie:   ΦHL = 16,5 kW 
 

Popis vykurovacej sústavy 
 
V celom objekte je vykurovanie navrhnuté ako podlahové teplovodné. 
 
Zdroj tepla 

 
                Na základe požiadaviek bol do kotolne navrhnutý  kotol  na spaľovanie drevnej hmoty v podobe peliet. Tepelnú stratu 
objektu bude pokrývať kotol na pelety HERZ Firematic 35 (výkon 7,3-35 kW) pri teplotnom spáde 90/70°C (za kotlom). 
Vykurovanie objektu je navrhnuté ako nízkoteplotné sálavé podlahové vykurovanie s tepelným spádom 55/45 °C. 
 
9. Rozvod elektrickej energie 
  
 Projekt rieši zásuvkovú a svetelnú elektroinštaláciu novostavby RD. Z  elektromerového rozvádzača RE pôjde 
prívodný kábel CYKY-J 5x10 spolu s ovládacím káblom CYKY-O 3x1,5 ako rezerva do hlavného rozvádzača HR na I.N.P. 
V elektromerovom rozvádzači RE bude za plombovateľnou časťou rozvodná sústava TN-C rozdelená na TN-S, to znamená že 
bod rozdelenia zbernica PE bude uzemnená na zemný odpor max. 5 ohmov 

 
Inštalovaný príkon  Pi = 30 kW 
Súdobý príkon  Ps = 21 kW 
Stupeň dodávky         - 3 – 

   
Svetelná inštalácia : 
 
Inštalácia bude vykonaná medenými káblami CYKY-J,O 3,4,5x1,5 pod omietkou, nad podhľadom. Ovládanie 

jednotlivých svetelných obvodov je realizované spínačmi umiestnenými vo výške 0,9- 1,2 m nad podlahou, tak aby neboli 
prekrývané nábytkom, alebo dverami. 

 
 
 



Zásuvková inštalácia : 
 
Zásuvkové obvody budú realizované káblami CYKY-J 3x2,5, CYKY-J 5x2,5 pod omietkou, nad podhľadom. Konkrétne 

typy zásuviek a presné rozmiestnenie môže byť ešte upresnené počas realizácie investorom. Pri riešení inštalácii v kúpelni je 
potrebné dodržiavať ustanovenia STN 33 2000 7-701 

 
Systém ochrany pred bleskom (LPS) 

 
Systém ochrany pred bleskom (LPS) sa podľa platnej STN EN 62305-3 rozdeľuje na vonkajšiu ochranu pred bleskom 

a vnútornú ochranu pred bleskom. Úlohou vonkajšej ochrany je zachytiť všetky údery blesku smerujúce do objektu a zviesť ich 
trasou od miesta úderu až do zeme, kde sa rozptýli. Do vonkajšej ochrany teda patrí zachytávacie zariadenie, zvody 
a uzemňovacia sústava. Vnútorná ochrana obsahuje rôzne opatrenia vo vnútri chráneného priestoru, ktorej účelom je zmierniť 
účinky elektromagnetického poľa a zviesť ho do zeme 
 
10. Ostatná energia 
 

Na prípravu TÚV sa alternatívne uvažuje s nainštalovaním solárnych panelov.  
 

11. Iné podzemné, prípadne nadzemné vedenia (pokiaľ prichádzajú do úvahy) 
 

Pred samotnou realizáciou je potrebné dať presne vytýčiť všetky vedenia podzemných inžinierskych sietí ich 
správcom, aby nedošlo k ich poškodeniu 
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