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Oponentský posudek diplomové práce

Hodnocení práce:

Prístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup rešení z hlediska soucasných metod:

Student Bc.Ondrej Šanda prubežne navštevoval príslušné pracovníky Mesta Chlumec
nad Cidlinou a konzultoval s nimi zadané téma. Nacerpal potrebné konkrétní údaje ze zápisu
investicní i bezpecnostní komise mesta. V této praktické cásti diplomové práce se dobre
osvedcil jako obeznalý budoucí dopravní inženýr. Ze strany vedení mesta mu byly navíc
dodávány informace o financních možnostech investic, týkajícího se rocního rozpoctu
Chlumce nad Cidlinou.

Dosaženévýsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:

Diplomová práce se velmi dobre hodí k praktickému využití postupného zklidnování
dopravy ve meste Chlumec nad Cidlinou, je "ušita na míru". Mesto Chlumec nad Cidlinou má
tedy zájem o využití této diplomové práce již v roce 2009 i pro následující roky. Práce ve
svém obsahu komlexne reší zklidnení dopravy v nekolika mestských cástech. Chlumec nad
Cidlinou pred nekolika lety rešil úspešne odklonení obrovské dopravní záteže urychlenou
dostavbou dálnice DlI. Soucasne však došlo k rozvoji prumyslových zón. Predevším
nákladní doprava je z techto životne duležitých cástí obce z hlediska zamestnanosti opet
trnem v oku cásti obyvatel dopravou zasažených ulic. Obyvatelé píší zastupitelstvu ruzné
petice na zklidnení dopravy, a proto je tato diplomová práce dobrým odrazovým mustkem
k postupnému rešení bezpecnostních dopravních opatrení a Mesto ji opravdu se svolením
Univerzity Pardubice hodlá využít.

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a predpisum:

Práce zahrnuje všechny soucasné legislativní normy a predpisy, respektuje i financní
možnosti rozpoctu malého mesta.

Formální náležitosti (prehlednost, úprava apod.):

Diplomová práce netrpí žádnými nedostatky v prehlenosti, ani úprave. Její dílcí cásti
jsou samostatne aplikovatelné v praxi.

Obsahuje práce originální rešení vhodné pro autorské osvedcení, patent apod.? NE

Název diplomové práce:
Zklidnení dopravy v Chlumci nad Cidlinou

Autor práce:

Bc.Ondrej Šanda

Oponent:

Ing. Miroslav Uchytil



Pripomínky a dotazy k práci:
Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení se pravdepodobne nedostanu k osobnímu

jednání pri studentské obhajobe. Proto doporucuji vznést dotazy k problematice absence
tzv."liniového zákona", který má za následek težko rešitelnou majetkoprávní prípravu
výstavby dálnic a rychlostních komunikací v CR. Student byl starostou mesta Chlumce nad
Cidlinou s tímto fenoménem seznámen a v cásti 1.5..2. se tímto neblahým soucasným
problémem zabývá.

Práci klasifikuji stupnem: Výborne (1)

V Chlumci nad Cidlinou dne 29.5.2009 . L
Ing, Miroslav Uchytil

Mesto
Chlumec
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