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1. Základní údaie

Předložená diplomová práce řeší stavební část prováděcího projektu novostavby

polyfunkčního objektu na pozemku v Mikulově. Studerrt vychézel z vlastní architektonické

studie tohoto objektu. objekt je řešen jako samostatně stojícÍ, ČtyřpodlaŽnÍ, ukonČený

sedlovou střechou s vloženými vikýři.

2- Architektonické řešení

Řešený objekt je čtyřpodlažíri, nepodsklepený. Jde o objekt v l.np vyuŽÍvaný Pro

provoz kadeřnictví a prodejny potravin, v dalších nadzemních podlažích je řeŠeno 8 bYrŮ

rtunýchkategorií, dva znich jsou řešeny jako mezonetové. Býy jsou přístupné samostatným

vstupem a vnitřním býových schodištěm. V situaci je řešeno parkování k objektu

s dostatečným počtem parkovacích míst, v objektu jsou řešena 4 garáňová staní,

Architektonické řešení objektu má dobrou úroveň,

3- Disnoziční řešení

Dispoziění řešení objektu je zdařilé,lrycház;elro z ělenění objektu pro dva PraYoZY a

technické zézemí objektu v pŤizemí objektu. Je pamatovano také na pomocné prostory

objektu s občanskou lybaveností tak, aby provoz odpovídal všem hygienickým a technickým

požadavkům na novou výstavbu. Veřejně přístupná ěást objektu je správně řeŠena jako

bezbariérová, s dostateěným provozním zžzemím,

V konstrukčním řešení byly použity moderní materiály a technologie uŽÍvarré dnes Pro

výstavbu občarrských a bytoqých objektů. Jde o dobře zpracovarlý prováděcí ProjekÍ, Pro

kteý byla diplomantem vypracovína i posouzení objektu z hlediska stavební fYzikY a bYla

zpracovánakoncepce požárně bezpečnostního řešení,

po prostudování celé dokumentace je možné upozornit na §rto nedostatky :

1. Výkresy půdorysů _ chybí sklepní kóje pro jednotlivé byty (moŽro řeŠit v místě velké

úklidové komory u vstupního schodiště), v úklidové místnosti by měla bý zakreslena výlevka

2, Výkres stropu nad 3,np _ v místě otvoru pro schodiště mezonetových bytu bude nutrré

zesílení stropních trámů (nedostatečná únosnost)

3. Výkres krovu - ocelová vaznice by se neměla objevovat ve výpisu dřevěných PrvkŮ

ttre to zavádějící), bylo by vhodné uvést požadovanou jakost dřeva



5. zpracování dokumentace

Předložená dokumentace je zpracovánav rozsahu zadári a její úroveň co do věcnosti a
dodržení stávajících norem pro navrhování oběanských a bytoqých staveb je na velmi dobré
úrovni.

V předloženém projektu nebyly shledány zásadni stavební ani konstrukční chyby. Jde
o dobře provedenou práci a po odstraněnich uvedených nedostatků by prováděcí projekt bez
problémů sloužil áotoviteli objektu jako kvalitní podklad pro zdámé provedení a dokončení
stavby.
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