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r. Širsi územní vazby,idea řešení
Vlastní řešené a bezprostředně související uzemi je poměrně podrobně rozebrané, ale nesystematicky jsou
popsány širší vztahy (ve v,ýkrese širších vztahů, kteý je paradoxně Íazen jako č. 17, není mnoho informací, ňěco
o širším občanském vybavení se dočteme ve výkrese č. 18, vpruvodní zprávě chybí vyhodnocení širších
rozvoj oých podmínek lubec).
Základrj ideová qýchodiska nejsou zvlášť doložena ani popsána, nicméně jsou zřejmá z vlastrrího urbanistického
řešení
Hodnocení: C

2. Urbanistický koncept
Poměrně volná ,,zahradní" urbanistická struktura pÍevážně bytolych domů výškové hladiny 2 až 4 nadzemní
podlaŽí je logicky ulicemi členěná do bloků, hlavní veřejné prostranství a občanské vybavení je umístěno
uprostřed souboru na komunikaci spojující ulici v Aleji a rekreační území Holáseckých jezer.
Diskutabilní je rozsáhlé použití podzemních gaÁži, ekonomickou i realizační v,ýhodu je ale, že jsou alespoň
umístěny mimo plochy domů (viz řešení detailu).
Hodnocení: A-B

3. Provozní a funkční řešení
Základní funkční uspořádání (umístění funkcí' organizace parteru) a provozní řešení (obsluha komunikacemi
funkční skupiny C) jsou správné. Urbanistické bilance jsou doloženy.
Práce se nezmiňuje o řešení dešťol"ých vod.
Hodnocení: A-B

4. Urbanistické řešení v detailu
Jako urbanistický detail byl zpracován obytný blok. Výkres dokládá základní princip řešení parteru, garáŽi i
bytoých domů.
Hodnocení: A

5. Výsledná prezentace práce
Graficky j e práce zpracována na dobré úrovni'
Výkresy jsou čitelné, místy ale nelogicky Íazené. Nechybí pruvodní zptávaani obsah.
Správě nejsou uvedeny prameny případných pŤevzaých někteých částí práce (Je-ti diplomatovi zatěžko
nahlédnou do patřičné CSN, mohu doporučit internetové stránl..7 ',www.citace.com"' kde kiomu účelu skvěle
pracuje automatický generátor citací).
Hodnocení: B
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