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Hodnocení:

Diplomová práce pana Bc. Jiřího Ciganka je předložena jako prováděcí dokumentace

novostavby Autosalónu zpracovaná nazák|adě vydaného Uzemního rozhodnutí. Práce

obsahuje všechny jednotlivé na sebe navazujícíčásti dispozičního a konstrukčního návrhu

hlavního objekÍu, rozpočet nebyl součástí Zadéní.

PředloŽená Diplomová ptáse odpovídá Zaděni VUT-FAST ze dne 31.03.2013,

Výkresová část je zpracovínadle zásad kreslení stavebních konstrukcí, po strrínce jazykové je

práce zpracovétna dobře a přehledně.

Práce obsahuje tepelně-technické posouzení včetně Prukazu energetické naroěnosti budovy,

poŽámě-technické řešení a posouzení denního osvětlení.

Výběr avyůiti studijních pramenů je odpovídající.

Připomínky k textovó a výkresové části :

Složka A - Dokumenty - textová ěást je zpracovánav souladu se zákonem č.6212013 sb.' tj.

s Přílohou č.6 Vyhlášky č.49912006 Sb.

Složka B . Studie - situace-chybí kótovaní a popis . půdorysy.obrácený popis kótovríní .

chybí pohledy

Stožka C2a. výkresová dokumentace část 1

Situace _ chybí rozměry a popis materiálu pro pffpojky inŽenýrských sítí a komunikace

Zák|aďy - chybí Ležatákanalizace adtenéň

Půdorys l.NP - v technické místnosti 1.10 chybí podlahová vpusť, dveře ztechnické

místnosti musí bý otevíravé směrem z místnosti

Půdorys 2.NP _ nemělo by v kanceláňichbývžďy umyvadlo ?

Řez A - chybí označení věnců

Složka Czb.qýkresová dokumentace část 2

Řez B _ chybí označení věnců

Modulová koordinace - ? _ tady spíše Půdorys stropu a želbet.věnců l.NP - chybí stejný

ýkres pro 2.NP, tj. Půdorys stropu a želbet.věnců 2.NP _ chybí řezy avýpis věnců



Závér z

Předloženou Diplomovou práci je po seřazení jednotlivých částí dle Zikona ě.62l2a3 Sb., tj.
dle Přílohy ě.6 Vyhlášky č.49912006 Sb., doplnění výkresové části včetně inžen;ýrských sítí,
komunikaci a zpracovéni rozpočtové časti možno pouŽít jako kvďitní podklad pro uýběrové
Ťízeni na dodavatele stavby a pro následnou realizaci stavby.
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