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oBEcNÍ ÚŘno

t. základní údaie
předložená diplomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavbY

administrativního objektu, který bude sloužit jako obecní úřad. Řešení vychází

z architektonické studie tohoto objektu samostatně vypracované diplomantem- Student řeŠil

samostatně stojící objekt na rovinatém pozemku,

2. Architektonické a dispoziční řešení
V objektu ;sou navrženy prostory obecního úřadu s obřadní síní s dostateČným

zázemím.V budově jsou řešena tři krytá parkovací stání. Architektonické a disPoziČní řeŠení

je zdařilé, funkční, parkování je navrženo v dostateČném poČtu na pozemku investora, Celý

provoz je řešen jako bezbariérový.

3. stavebně konstrukční řešení

Nosná konstrukce objektu je navržena jako

dutinorných panelů. Založení je navrženo na pasech
zděná konstrukce se stropy z předpjatých

z prostého betonu.

4, Hodnocení formátní a grafické úpraw práce

Grafická a formální úroveň práce je na velmi dobré Úrovni, resPektuje Platné CSN,

předložená dokumentace je přehledná. Jedná se dobře zpracovaný prováděcí projekt, pro

který byly autorem vypracovány i posouzení objektu jak z hlediska požárně bezpečnostního,

tak techniky prostředí staveb.

po prostudování dokumentace je možné uvést tyto připomínky a dotazy k projektu:

1. Základy:
. chybí původní a upravené terény,
o Chybí sklopené řezy v půdorysu základů,

2. Půdorysy:
o problematické umístění vpustí u ploché střechy ve 2.np objektu,

o Některé rozpony stropních konstrukcí jsou příliš velké. proč není ukládání

panelů řešeno v kratším rozměru?
o proč je voleno osvětlení centrální části 6 světlovody místo centrálního

světlíku?



Před]ožená dokumentace je zpracována v rozsahu zadání a její úroveň co do věcnosti a

dodržení stávajících norem pro navrhování občanských a obytných budov je na dobré úrovni.
Navržené konstrukční a stavební řešení je realizovatelné pro navrhovaný objekt. V projektu
nebyly shledány zásadní stavební ani konstrukční chyby.
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