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Úkolem diplomantky bylo vypracovat na zákJadé samostatně zpracované
architektonické studie prováděcí projekt novostavby Obecního úřadu s knihovnou v souladu

s územním plánem a požadavky stanovenými vyhláškami a předpisy pro tento druh

dokumentace.

Z urbanisticko:architekíonického hlediska umístila diplomantka řešený objekt do

zastavěného území jako samostatně stojící stavbu do konkrétního prostředí v centru obce

Brodek u Konice. Stavba je řešena jako dva na sebe navazující objekťy se samostatn;funi

vstupy. Objekt obecního uřaduje řešenjako nepodsklepený,jednopodlažní, objekt knihovny
jako nepodsklepený, dvoupodlažní. Oba objekty jsou ukončeny vazníkoqimi valbovými
střechami, Parkovací staní jsou řešena na přilehlých parkovištích na pozemku investora. Od
studie se diplomantka snažila hmotové řešení objektu dotvořit zajímaťym řešením ploch
fasády. Architektonické řešení je nápadité, koresponduje se současnými trendy moderní
qýstavby.

Dispozičně-provozní řešení splňuje požadavky kladené na občanské stavby a lňívání
těchto staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, diplomantka vhodně

umístbje pomocné prostory v dispozici s ohledem na orientaci objektu ke světovým stranám.

Řešením dispozice ve dvou navzájem se neovlivňujících provozech s vlastními vstupy se

snažíIa dosáhnout oddělení společenského prostoru knihovny s cukrárnou s vlastním zéaemím
a administrativní části malého obecního uřadu.

Stavebně technické řešení je doloženo vedle podrobné technické zpráw se základními
výkresy stavební ěásti prováděcí dokumentace, wýpisy prvků, detaily řešených konstrukcí a
posouzením konstrrrkcí z hlediska tepelnó techniky, také požarně-bezpečnostním řešením

objektu. V rámci diplomové práce zpracovala diplomantka také specia|izaci - betonové

konstrukce.

VŠKP by|a zpracavána samostatně ve stanoveném termínu i rozsahu. U prezentované
práce pozitivně hodnotím dobré grafické zpracovéní, přehlednost uspořádání a orientaci
v projektu.

Diplomantka prokžnal velmi dobrou technickou vyspělost a schopnost koncepčního
myšlení a tvorby.
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