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UniveÍzita Pardubice,

Autor' d|e zadáni DP, vyhotovi| náVrh ce|kové rekonstrukce dopravní sítě ]ižní ěásti
sídIiště Višňovka V Pardubicich' Včetně navazujících funkčních p|och' Dokumentace
projektu je d|e zadáni Vypracována pro stupeň DsP'

UIični prostory řešiI autor Věetně navazujících mistnÍch komunikací jako zónu tempo
30, resp' obytnou zónu' V náVrhu je zoh|edněn pohyb cyk|istů a chodců V řešeném
území. součástí projektu by|o ivýVořenÍ odstavných a parkovacích stání' UVnitř zóny
a na vjezdech do této zóny jsou navrŽena opatřeni pro zk|idnění dopravy' Dá|e by|o
řešeno odvodněni zpevněných p|och' VýškoVé řešení je koncipováno tak' aby by|
v maximálni možné miře zachován stávajicí průběh nive|ety. zák|adní přičný sklon je
navržen jednostranný o hodnotě 2'5%' Konstrukce komunikaci jsou zvo|eny d|e
kata|ogu v TP 'l70. Typ pod|oŽi by| zvo|en P|||. |ntenzitu dopravy autor odvodi| z
místních podmínek a z intenzit autobusové dopravy.

Dokumentace dip|omové práce je rozdě|ena na průvodni zpráVu, souhrnné řešení
stavby a stavební část. souhrnné řešeni stavy obsahuje situaci širších vŽahů'
přehlednou situaci a koordinační situaci stavby' Ve stavební cásti jsou pak jako
pří|ohy vyhotoveny] technická zpráVa' orientačni rozpočet stavby, fotodokumentace a
výkresová část dokumentace' Ta je Vyhotovena d|e zvyk|ostí a odpovidá zadánÍ
práce' V textové části se vyskytuje něko|ik nepřesných Vyjádření a textových chyb'
|\i]enší nedostatky |ze na|ézt i V jednot|ivých Výkresech' V obou případech se jedná o
drobné nedostatky, které významně nesniŽují kva|itu práce a |ze je vzhledem
k rozsahu práce akceDtovat'

K dané baka|ářské práci mám předevš|m tyto připomínky a dop|ňujicí dotazy:

. z jakých údajů autor vycházeI při navrhováni počtu odstavných a parkovacích
stání? By| brán oh|ed na rozmístění bytů' občanské Vybavenosti a s|uŽeb?
(především u stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace)

. Jaká da|ší opatřeni pro zk|idnéni dopravy |ze (nejen v zóně tempo 30)
navrhnout?

Jak by|o poslupováno při návrhu konstrukce pro autobusové zastávky?

By|o u zóny tempo 30 počítáno se zvýšenou zátěží V|ivem pomalé dopravy pro
náVrh konstrukcí?



Vzh|edem k V'ýše uvedeným faktům práci |ze práci hodnotit jako zdaři|ou. Neobjevují
se zde zásadní nedostatky. odevzdaný proiekt zce|a nap|ňuje zadáni dip|omové
prace.

Dip|omovou práci hodnotím kIasifikačním stupněm: !Í!.9!!ĚJ!.i.E!9
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