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Az OTÉK 50. paragrafusának (3) , teljesítésének leírása
A tervezett „Magastető építése az iskola épület meglévő épületszárnyára „ c. épí
tés épületszerkezeti megoldásai alapján kielégíti a fent nevezett előírásokat a kö
vetkezők szerint :
1. Állékonyság, mechanikai szilárdság : Az épület tetőszerkezetének anyagai
úgy lettek megválasztva, hogy azok kellő állékonyságot, merevséget és sta
bilitást biztosítanak a terv szerint megépülő magastetőnek. A tervdokumen
tációhoz statikai fejezet is készült.
2. Tűzbiztonság: Az alkalmazott szerkezetek megfelelnek a vonatkozó tűzvé
delmi előírásoknak , melyet a tűzvédelmi fejezet igazol .
3. Higiénia,egészség – és környezetvédelem: A tervezett magastető megépü
lése esetén az épület használói számára – változatlanul - biztosítva lesznek
az alapvető tisztálkodási és higiéniás előírások betartásának lehetősége. Az
elkészült épületszerkezet használata során a környezetre számottevő káros
hatások nem keletkeznek. Az építés során keletkező hulladékok hulladék
lerakó helyre lesznek elszállítva
4.
5. Biztonságos használat: A terv szerint elkészülő magastető rendeltetés sze
rinti biztonságos használatra alkalmas lesz.
6. Energiatakarékosság és hővédelem:A tervezett épületre igen , de az épület
szerkezetre nem vonatkoznak az érvényben lévő energetikai előírások.
7. Zaj és rezgés elleni védelem: A tervdokumentáció szerint felépített magas
tető megvédi a benne lévőket a külső zajoktól és rezgésektől.
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8. Élet – és vagyonvédelem: A tervezett magastető – terv szerinti megépülése
esetén – biztonságos használatra alkalmas lesz. Az alkalmazott építőanya
gok együttesen biztosítják a kellő védelmet.

8. A természeti erőforrás fenntartható használata: A tervezett magastető para
méterei ( hajlásszöge , választott anyagok , stb ) nem túlzóak, arányban
vannak a használók igényeivel .

Tarján,2016-06 - 02.

Seres Béláné
felelős tervező

Straubinger János
tervező
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