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PředloŽená baka|ářská práce je zaměřena na provedenítechnickéstudie
ěásti průtahu
rekonstrukce
si|nice||1284
ve StaréPace. Zé4mová
ob|astje rozdě|ena
je
prvním,
na dva úseky.V
délky210 m, ve třech variantách(|išících
se především
návrhemodstavnýcha parkovacích
stání)řešenprostorod restauraceStaropackáke
kříŽení
ulic Revo|uční
a Francova.Poténavazujeúsekll dé|ky390 m po křiŽovatku
u
restauraceStará Pošta'Jako podk|adyk návrhuautor vyuŽi|předevšímpřevzaté
geodetické
zaměření,výřezy z DKM a údajez celostátního
sčítání
dopravyV roce
2010. Dále se odkazujena jednánís investorystavby a na vyjádřenídotčených
orgánůa správcůsítív dok|adové
části.
V práci je řešenarekonstrukcepovrchukomunikacevčetněsamostatnýchsjezdůa
zastávek,zajištění
autobusouých
vymezenía zajištění
moŽnostipohybu
odvodnění,
chodců(s oh|edemna V369/2001),
doplnění
chybějícího
dopravního
značení,
návrh
parkovacích
odstavnýcha
stání a posouzenístavu dotčenýchinŽenýrských
sítí.
je zvo|enajako Ms2 9'0/7,0/50,
jejíŽosa kopíruje
Kategoriekomunikace
osu stávající
komunikace.Konstrukceje vo|enana zák|aděpoŽadavků
sÚS Krá|ovehradeckého
krajedle kata|ogu
TP 170jako D1-N2s TDz|v. Cena rea|izacenávrhuprvníetapyje
dle odhadu nák|adůautorave všechvariantáchpřibliŽně12 mil Kč,druhéetapy
potompřib|iŽně
23 mil.Kč.
je č|eněna
Dokumentace
odpovídajícím
způsobema je rozdělenado dvou částíd|e
jednot|ivých
etap. obě části pak obsahujíprůvodnízprávu s detai|nímpopisem
poŽadované
návrhů,
výkresovépřílohy,související
dokumentacia část doklady.
jsou zpracoványpeč|ivě
pří|ohy
Výkresové
v odpovídajícím
rozsahua podrobnostech
grafického
s minimemspíšeformá|níchnedostatků
uýstupu.V dokumentacijsou
posouzení
obsaŽenavyjádřenísprávcůsítí,přibliŽné
nák|adů,
stanovení
a porovnání
pro
projektové
variant,a takédoporučení
a návrhy da|ší
stupně
dokumentace.
prácimám nás|edující
připomínky
K danébakalářské
a dop|ňujícídotazy:
.

DoporučujivyuŽít obvyklou termino|ogiiz dostupné literatury ať uŽ
přílohnebo v textovéčásti(např' pozemkovámapa, podélný
v pojmenování
řez osoukomunikace,
atd.).

o Pročbyla zvolenašířkapřechodůpro chodce 3 m, resp.jaká je standardní
šířkapřechoduole ČsN 736110?
o Zjakéhodůvodubyla výškanástupníhrany navrŽena18 cm nad vozovkou,
resp.jakéjsoupoŽadavkyna výškunástupníhranyautobusové
zastávky?

.

u
Jakéjsou poŽadavkyna bezpečností
odstupyu pásůpro chodcenapřík|ad
podélného
nebopříčného
stání?

.

Z čeho autor vycházel při stanovenípočtu stání v jednot|iuýchčástech
průtahu?

práceje patrnáorientaceautorav danéproblematice
a určité
Z úrovněpřed|oŽené
avšak
zkušenosti.
Sice se zde vyskýujíněkterédrobnéformálníi věcnénedostatky,
pouzeve velmiomezenémířea celkověnesniŽujíjejí
vysokouúroveň.
Je zřejmé,Že
předloŽenádokumentacebyla zpracována nejen pro potřeby BP, a|e také jako
Projektservis
Jičíns.r.o.,kde bylo
alternativní
návrhskutečné
stavbypro společnost
témad|e autora konzultováno.Práce je zpracována komp|exněbez významných
nedostatků
a 2ce|anap|ňujezadání.
Bakalářskou práci hodnotímrrzhledemk uýše uvedenýmfaktůmklasifikačním
výborněminus
stupněm:
V Pardubicích
7. 5.2015

!ng.Vla

,vR,^,

Borecký

