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t. Širši územní vazby,,idea řešení
Šřši vaahy a další východiska pro řešení území jsou poměrně podrobně rozebrané, chybí pouze informace
o tom, Že rozsáhlý obchodní a kultumě-spor1ovní komplex olympia leŽí těsně vedle Holásek (v dostupnosti 2,5
km pěšky či na kole, 4 km autem), ataké proto možná ovlivní požadavky na oV v šeřeném inemi.
Základní idea řešení je správná.
Hodnocení: A

2. Urbanistický koncept
Bydlení v rodinných a bytoých domech, bydlení pro seniory' podélné náměstí lemované polyfunkčnÍmi domy,
účelná obslužná uliční síť a snaha po drobné struktuře odpovídající venkovskému prostředí - vše lze zceIa
akceptovat.
Hodnocení: A

3. Provozní a funkční řešení
Základni funkční uspořádání (umístění funkcí) a provomí řešení (obsluha komunikacemi funkční skupiny C a
D 1) jsou správné.
Při podrobnějším zkoumáníIze ale návrhu vyčíst následující nedostatky:

- diskutabilní je řešení parkování u bytoých domů na ulici U Potoka (sever) pouze formou podélných stání -
nejen kvůli pravděpodobně nedostatečné kapacitě, ale odstavovríLrrí vozidel by nemělo být umísťováno ve
veřejném prostranství, nýbrž na pozemku vlastníka (víz též příslušný obecně platný předpis);

- u domů na náměstí není řešeno parkování vůbec;
_ nejen u nás vBmě je velký problém sjímaním a následným odváděním dešťové vody,

žádné poldry anijiné retenční nádrŽe;
_ kolem bytovych domů chybí semiprivátní či privátní plochy, okna obytných místností

směřují přímo do veřejné zeIeně (i podél ulic);
Hodnocení: C

4. Urbanistické řešení v detailu
Jako urbanistický detail bylo zpracováno námětí - trŽiště. Lze akceptovat.
Hodnocení: A

5. Výsledná prezentace práce
Grafickyje práce zpracována na lysoké úrovni. Výkresová částje doplněna uŽitečnou, věcnou pruvodní zprávou
(samostatná pří1oha).

Výkresy jsou poměrně přehledné a logicky řazené. Ale chybí obsah práce (seznam qikresů, přílohy). Také
nejsou uvedeny zdroje citovaných obrázků (pokud je diplomatovi zatěžko nahlédnou do patřičné ČSN, mohu
doporučit internetové stranky ,,www.citace.com", kde k tomu účelu skvěle pracuje automatický generátor citací).
Hodnocení: B
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