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ZADANI:

Předmětem zadrí.rrí diplomové práce bylo vwracování pÍojektové dokumentace lekonstukce
histolické části obce Bušovice a místnich obslužných komunikací. Projektová dokumentace
má b:ýt vypracována v textové a \.ýkiesové části zpracované dle stávající legislati\T a
technických předpisů pro v1pracoviiní projektové dokumentace pro stavebni povolení.

PoPIs ŘEŠENÍ:

Diplomová práce řeší rekonstrukci šesti stávajicích mistních komunikací, kteréjsou
v projektové dokumentaci vhodně Íozděleny do objektů so l01 _ so l06. objekty So l02,
so l04 So 106jsou řešeny jako oby1né zóny. zbýyalící objekty So l0l aso l03jsou
řešenyjako místní obslužné komunikace. objekt so l03 zabmuje lekonstrukci stávajících
dvou autobrrsov'ých zasrávek' kteÍé jsou polohově upraveny. Rekonstrukce počítiá s celkovou
výměnou vrstev vozovky na vŠech objektech, s osazením obrub' navržením nových chodníků
se sjczdy na pozemky' navržením míst pro pŤecházení, parkovacích stání a zeleně. V iímci
obietu so 10l aSo l02 ie dan návrh nového mobiliáře a historické části'

VHoDNoST ŘEŠENÍ:

V úmci stavby jsou řešena nově nawŽená místa pro přecházeni' která jsou vhodně umístěna
v místech pohybu chodců a dle předepsaných požadavků vypl;ivajících z ČsN 73 6110
ZMĚNA Z1 a odpovidajíci rTblášce 398/2009 sb. Proj€ktová dokumentace obsahuje výkres
místa pro přechliení'

vď edem ke stávající okolní zástavběje vhodně provedeno směrové a výškové řešení
komtrnikací s ohledem na dostatečné odvodněni' ve výkÍesech podélných profilů chybí
zakleslení konstrukce vozovky.

KonstÍukce vozovkyje navržena v souladu s TP l70 ajejím dodatkem.

Vzorové a charaktelistické příčné řezy jsou správně řešeny dle vzorových listů st,aveb
pozemnich komunikaci.



v části Foj€ktové dokumentace zísady organizace výstavby, \.ýkes dopra\'Írě inŽenýrského
opatření je drobná chyba v nevhodně umístěných dopravních znaěkách IP10a ,,Slepá pozemní
komunikace".

Místa autobusoÚch zastávek j sou řešena dle příslušných norem.

KaŽdý objekt je doplněn o výkaz výměr, které jsou následně pouáty pro o entační rozpočet
stavby obsahující jednotlivé stav€bní práce yčetně mateliálu.

oBsAH TExTovÝcH A vÝ.IGEsovÝcH ČÁsTÍ:

Plojektová dokumentace je zpracována dle vyblášky č. l4ól2008 sb.' a splňuje rozsah a obsah
projektové dokumentace pro \Tdiání stavebního povolení'

Textová částje vhodně členěna a srozumitelně zpracov{ína' Grafická část pláce je zpracována
na vysoké úrovni, barevné zpracování a popisy na výkresech odpovídají zlyklostem' Pruběh
inženýrských sítí je přetúedně vyznačen včetně vhodnosti barvy a qpu čfuy'

oTÁZKY DoPoRUČENÉ K BLIŽŠÍMU vYsvĚTLENÍ PŘI oBHAJoBĚ:

zdůvodněte, proč se lyhotowje přídlažba u silničních obrubníků ve vozovce.
vysvětlete volbu kr}.ty u objektů So 104 _ so l06 (ob)ané zóny) z betonové dlažby.
zdůvodněte, proě v něL1eých místech pro přecházení nelze umístit signální pás.

HODNOCENII

Diplomová práce je zpťacoviána na vysoké urovni nad Íámec požadovaného zadríní, jak
v oNedu technického provedení, tak z celkové grafické úpravy a zpracovíní jednotliých
příloh.

Diplomovou pníci hodnotím jako Úbomou.

V Plzni 9. 6. 201 I oponent diplomové prác€
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