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Předmětem oponované Diplomové práce je řešení a následně zpracování projektové 

dokumentace úprav místních komunikací, dopravy v klidu (parkovaní), řešení chodníků a 

dalších komunikačních prostorů pro chodce vč. detailního zpracování dopravního značení 

v městské části Nové Město, Broumov. 

Konkrétně se jedná o návrh na zlepšení nevyhovující situace provozu a zejména parkování 

v ulicích Větrná, U Větrolamu a U Vodojemu. Jedná se o oblast města určenou převážně 

k trvalému bydlení s velkou hustotou bytových jednotek a RD, stávající řešení uličního 

prostoru již nevyhovuje požadavkům na dnešní dopravu, parkování a pohyb osob. I technický 

stav povrchů již je na hraně životnosti. 

Autorka Diplomové práce zpracovala dvě plnohodnotné varianty řešení včetně celkem 

podrobného místního řešení a analýzy řešení pomocí dotazníkového průzkumu . Toto 

hodnotím velice pozitivně (kdy, dle mého názoru, je tato činnost získávání podkladů 

podceňována i u mnoha realizovaných projektů úprav urbanistického charakteru a místních 

komunikací) . 
-

Co se týká stavebně technického řešení splňuje projekt téměř veškeré požadavky na kvalitní 

projektovou dokumentaci vč. její realizovatelnosti. Kladně hodnotím i dobrou návaznost a 

téměř bezchybnost jednotlivých příloh Stavební části (C.) projektové dokumentace. Technicky 

správně jsou navrženy veškeré prostorové směrové i výškové (i spádové) poměry, konstrukční 

složení vozovek, opatření pro pohyb osob ZTP, dopravní značení apod. Všechny přílohy 

dokumentace jsou zpracovány věcně správně, přehledné a dobře srozumitelné (ani toto není 

u dnešních, i realizovaných, dokumentací obdobného rozsahu pravidlem). Na toto navazuje 

dobře zpracovaný výkaz výměr vč . položkového rozpočtu obou navrhovaných variant. 

Celkově práce obsahuje malé překlepy v textové části a malé grafické chyby. Toto je důkazem, 

že byla zpracovávána s velkou pečlivostí. 

Autorka práce prokázala schopnost orientace v řešené problematice místních komunikací a 

souvisejících částí kvalitní výstavby či obnovy uličního prostoru. Dále prokázala schopnost 

samostatné tvorby projektové dokumentace dle všech odpovídajících legislativních a 

technických norem a předpisů. 



Předložená práce splňuje všechny body zadání a doporučuji k obhajobě . 

Tuto práci hodnotím jako výborně (A) 

Dotazy k práci: 

Jak bylo nadále pracováno se stanovením intenzit automobilové dopravy dle TP 189 v DP? 

Jakou ze zpracovaných variant byste doporučila investorovi pro realizaci projektu jako 

výslednou variantu? 

V Praze 05. 02. 2019 

Ing. František Šimek --


