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Student Kamil Minarovič vypracoval bakalářskou práci s názvem:

R*alizace hrubé spodní stavby polyfunkčního domu v Přerovč

Dle přílohy kzadání rněly být vypracovány §.ťo části stavebně technologickéha pr*"1ektu:

Technická zpráva řešeného projektu se zaměřením na vybranou teclrnologiekou etapu,

t*chnologický předpis pro prováděni zpmníeh prací a základavých konstrukcí, technická

zprávar,alizani staveniště pro spodrrí stavbu, víatné v}kresu zaťízeni staveništš, návrh strojni

sestav.v pro spodni stavlru, situace starzby se širšírni dopravnírni vztahy, kvalitativní
požadavky a jejich zajišténi, rczpaóď pro řešené technologické pr*eesy, časový plán pro

teehnologickou etapu ajako jinázadáníto byly: detail základcvého p&§u, detaii základové

petky a detail parkovacíha stán|

Jako podklad slouží část převzató prr:jektové dolr-umenta*e včetně potvrzeného souhlasu

poskýnuti kvyužitl pro účely zpracaváni bakalářskó práce íirmau PS§ Přerovská stavebni a.s.

Zadáni bakalářské prác* včetně přílohy zaďáni bakalářské práce byiy studentovi předány

30.11.2015.

Po konrplexnírn prostl;dování bakalářské práce mám týo připomínky a dotaey:

A. Textová část bakalářské práce:

Kapitola 2"Technolcrgick]ý předpis .- prováděni zemních prací:

c proč volite pro zemní práca v zaďatté l*katitě rypadlo na pás*vénr pcdvozku

l Jak a kde byjste vyřizoval povolení pro kácení dřevin před zahájením stavebnich praci

l Jak a komu doložíte, že se orrrice na pozefiiklu, kde bude stavba. nevyskl,tuje

* Je nezbytně nutné ručni dočištěni stavební jámy" lze toto provést i strojně, jakým

způsobem

" Část l f}, - ekologie * jen připomínka u dřeva čistéha plánujete skládktiváni u

špinavólrcr recyklaci, u plastových obalů skládkování - vysvětlete

* 10, Ekoiogie - scházi oďkaz na novou lyhtrášku * předpis ě. %l2al6 - V.r,lrláška o

katalopi cdpadů

Kap ito l a 3, Technol ogickY předp i s * prováděn i záklaďoých konstfiJkcí :

. Čá*t 3 - materiály - nenalezeno označeni typu výztaže do základovýe}: konstrukcí

v tabulcg rnateriálu, tal'*,éž scházi bližší sp*eifikace íeziva

r zdůvodněte, pročjste nepoužii pro bednění základových pasů systénrové bednění

Kapito la 4. T echni ck á zpr áv a zai iz*ní síaveni ště :

* yypočet spotřeby vody - dirnenze připojky je porněrně r,ryscká, sprtřeba v l se udává

za dert, průměr připojky doporučuji snížit, pratože scuběh určitě nebude a je to

zbytečně předimerrzováno - jedná se o potrubí napojenó ve vodoměrné šachtě na

stávajici přípojku, která je dimenzována dostatečně dtre FD pro budoucí objekt



Kapitola i0. Položkový rozpočet.

r DpH polyfunkčního objektu - pokud převyšuje část pro bydlení 5a yc,lze účtovat byty

s 15% DPH

. zařazení položek podkladního betonu do vodorovných konstrukci je nevhodné

{ použito zceniku pro trubní vedeni), lépevyužit oddíl 63 * padlahy - položky

betonové mazaniny

l Dil 99 * staveništni přesun lrmot je nutno zadávat pouze jednou v rámci

autoínatického r,llpočtu, V rozpočtr.l je chybně za(azen další přesunmezi ostatními

náklady

B. Přilohováčást - qýkresy

r v legendě výkresu zaŤizeni staveniště ssházi u popisu oplocení staveniště výška

oplocení

e y legendě výkresu zaííz*ní staveniště scházi označeni sítě * plyn, kteý je veden

z ulice Jateční

* ve schématech pojezdů strojů azemních praci postrádárn popis sjíž*lěcí rampy a,jejiho

sklonu včetně zpevnění pro výjezd, pokud byla nutná. Ve schémate*h je naznačena

svahováni.

. Časový plán - postrádám odkaz na provedeníležatékanalizacs

7,ávěr:

Je možno konstatavat, že student přistupoval k řešeni zadané práce komplexně jak po stránce

obsalru, tak i odbornó, §tuderrt vypracovai bakalářskoa ptitci v rámci pažadavků zadáni a

splňuje všechny body tahota zadá.ni. Práce je zpracavána velmi pěkně a podrobně"

Textová část práceje obsáhlá, jasná a přehledná.

Výkresová část splňuje záklaóru kritéria pro stavebně technologický projekt včetně

přehledných schémat.

Práce je ažn:a drobné l]jimky v souladu s normami a dalšimi legisiativnimi předpisy

platnými k terminu adevzdání práce.

Studefit Kamil Minarovič prokázal, že je schopen samostatně řešit prablérny a znalosti

aplikovat do reálných výstupů.

?o zvíňeni rozsahu, kvality a míry splnění zaďhní v souladu s dosaženou odbornosti

předložené práaeji doporučuji i< cbhajobě před kcmisi Státnich závěrečných zkoušek a

hodnotín: ji známkotr dle ECTS:

Klasifikačni stlrpeň ECTS: §/tr,§
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