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Pň zpracování práce byla pozomost zatněřena na zvýšení bezpeěnosti a zklidnění
dopŤavy, což se pÍojevilo velice vhodným koncepčním návrhem okŤužní křižovatky ve tvaru
elipsy s úplně vyfušenými úpÍavaÍni na zboÍovském náměstí.

Po stránce dopravní byla páce zpťacovaná na značně dobné úrovni. VýkÍesová částje z
hlediska grafických úpmv zhotovena ve|ice pfuhledně' vzorové příčné řezy jsou detailně
zpracovány. vzorový p|íěný řez č' 2 bych však doporučil lealizovat jako lomený, aby došlo
ke kótování leálných !ozměn:.

V textové části by z estetického hlediska bylo vhodné sjednocení stylu popisků obrázků.
v kapitole 5. - Inženýské sítě se diplomantka odkazuje na výkes skutečného zaměření sítí.
v pÍáci však příloha není uvedena.

Kvalifu práce snižují chybějící informace o topogťafickém sysému' tedy dnrh
výškového a polohopisného systéÍnu. v projektu nejsou v}značeny výškové kóty stávajícího
stavu. Tento nedostatek pramení z nepozomosti diplomanta, Protože z ostatních příloh je
patmé, že autorka nutně pracovala s výškopisným bodovým polem.

PIo přehlednost bych doporučil umístit severku do všech půdorysů.

cyklostezky vedené v západní části řešené lokality jsou citelně znevýhodněny kvůli
neuvažovaným pfuj€zdům, v projektu jsou v táo části navržena pouze místa pro přecházení.
Přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisly autorka navÍhuje v blízkosti okružní křižovatky.
',víte, jal(á významná cyklostezka prochází vaší lokalitou?..



v příloze c06 - Dopravní značení chybí značka č. IP04b - 'J€dnosměrný provoz...
v da'té lokalitě platí v současnosti omezení pro vjezd náldadních automobilú. Autorka s€ této
skutečnosti nedotýká.

K návrhu komplexního fušení standaÍdních hmatových úprav mám následující

Připomínky. v situaci jsou navrženy celkem čtyři místa pro přech|áz€ní. U nich musím
vytknout navržené uspořádání hmatových úprav. odkazuji zde n^ zÍněn'u zI platné normy
ČsN 73 6110.

za chybí|é, v současné době bohuže| často realizované řešení' označuji vedenÍ
signálníbo pásu pře's jízdní pruh pro cyk|isty. U tohoto detailu je potřeba označit přejití jiným
způsobem.

Práce se zabývala zvýšením počtu parkovacích mí6t. v plojektu jsou nešikovně
okótovány Íozměry patkovacích míst u šikmého 6tání. v textové části by mohla bý detailněji
rozepsána kapitola 5.5 so 4 _ Doprava v klidu. za chybné řešení hodnotím navÍžené Íozměry
vyhazených stání pío vozidla přepravující osoby těŽce pohybově postižené' Je plojektována
nevyhovující šířka i délka těchto stání. v reálné skutečnosti dojde u dvou podélných stání
k vystupování osob na vozíku přímo do prostoru jednosměmé komunikace. Tato místa by
mohla bý lépe situována.

V projektu je navdena jednosměmá komunikace určená k výjezdu z parkovacích míst.
Komunikace má délku cca 200 m. 'zjakého důvoď.r navrhujete umístění parkovacích míst
pro osoby se sníženou schopností pohybu pouze v severní části této komunikace?..

z rozsahu práce (okružní kŤiŽovatk4 autobusové zálivy, dopÍava v klidu' úpíavy dle
vyhlášky 398/2009 sb., Íozl edové poměry, hlukové mapy, po.uchy vozovky stávajícího
stavu atd.) je patrné, že se v práci mohou vyskytnout drobné chyby. Nejsou však závažného
chalakteru. Pravděpodobně jsou zp]tsobeny nezkušeností diplomanta a částečně nepozomostí.
Autorka zcela naplnila zadáÍí diplomové pÍáce karcdry dopravního stavitelství. Hodnotím ji
vzhledem ke zmiňovaným faktům stupněm: ve|mi dobře.
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