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Ciel'om bakalárskej práce je analýza urbanistickej štruktúry obce Chorvátsky Grob s prihliadnutím
na moderné trendy v súčasnom urbanizme. Preskúmaním súčasného charakteru obce, autor práce
získava prehl'ad, pomenuváva problémy a hl'adá resp. navrhuje riešenia, ktoré móžu slÚžit'

v prípade ich rozvinutia, využitia pri územnom plánovaní a urbanizme v nasledujúcich rokoch a tiež
ako podklad pre d'alšie riešenia s ohl'adom na jej obyvatel'stvo a Vyvarovania sa chýb minulosti.

Samotná práca je rozčlenená do dvoch oblastí : najskór je obec predstavená podl'a jej základných
charakteristík, zameriavajúc sa na koncept územného plánovania, problémy v infraštruktúre
a postavenie obce ako satelitu hlavného mesta Bratislavy a následne sú definované pojmy, ktoými
chce autor práce predstavit'hlavné problémy, ktorými obec trpí. Dosiahnuté ýsledky sú obsahom
samostatnej kapitoly, kde autor vychádza aj z vlastnej skúsenosti , z vlastného poznania

a porovnávania , ktoré nadobudol počas zhruba jedenástich rokov byvania - života v tejto obci.
Teoretická čast' tejto práce je podopretá informáciami z územného plánu obce Chorvátsky Grob,
z tlačoých správ týkajúcich sa aktuálnych problémov obce a z odbornej literatúry, ktoré sú čerpané
z 23 citov aných zd rojov.

Po formálnej stránke posudzovaná práca obsahuje všetky požadované náležitosti, z gramatického
hl'adiska je správna, iba s minimom chýb. Autor práce sa však dopustil niekol'kých nepresností pri

opisejednotliých lokalít resp. pri ich posudzovaní. Konkrétne sa jedná o nasledovné informácie:
- V bode 4.5.2 Panónsky Háj _ autor hodnotí všetky tri lokality ako celok, všetky tri lokality

PH]-,PH2 a PH3 majú vydané územné rozhodnutie a ale následne iba PH1 a PH2 majú

vydané aj stavebné povolenie , ktoré určuje regulatívy ýstavby a povolené typy rodinných

domov atiež oplotení, to určuje značnú jednotnost'rodinných domov daných dvoch lokalít

, až lokatita PH3 riešená tým istým developerom umožňuje individuálnu ýstavbu
rodinných domov resp. nezavázuje stavebníka stavať len ním vybraný typ rodinného domu.

- V bode 4.5.9. Na pasienku - je konštatované, že nežiadúcim prvkom v tejto lokalite je
neupravená a málo udržiavaná zelená plocha, v niektorých miestach rozryLá, ktorá sa tiahne
celou oblastbu z ýchodu až na západ' Autor navrhuje revitalizáciu tohto územia a to
róznymi spósobmi - ako park, parkovisko, prípadne stromový háj , nespomína resp' nerieši

lokalitu z pohl'adu jestvujúceho ochranného pásma vysokého elektrického vedenia , ktoré
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toto územie do značnej miery obmedzuje a zat'ažuje a podmieňuje možnosti jej d'alšieho
využitia.
V bode 4.5.L4 Triangel _ je uvedené, že jednotné znaky lokality sú dané skutočnost|ou, že
lokalita má schválený Územný plán zóny, toto tvrdenie nie je správne, lokalita je v Územnom
pláne obce a následne má schválené Územné rozhodnutie, ktoré stanovuje následne
spomína né reg u latívy výstavby.

Připomínky a dotazy k práci:

K posudzovanej práci mám niekol'ko otázok:
1. Územný plán obce rieši aj novovznikajúcu lokalitu Park City, je to lokalita rozprestierajúca

sa na rozlohe cca 200 ha. Developer pri riešení využíva skÚsenosti a znalostí renomovaných
zahraničných firiem, najmá holandských. Čo je z pohl'adu autora a zároveň aj obyvatel'a

obce potrebné do Územného plánu zóny tejto lokality zapracovat' a Vyvarovat'sa chybám
z predchádzajúcich lokalít ?
Vel'kým problémom obce je doprava - obec uýchlene potrebuje pripojenie na dial'nicu

Senec - Bratislava, resp. tiež realizáciu nultého obchvatu Bratislavy. obe tieto investičné
zámery budú realizované v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob, obidve tieto
investičné zámery sú ešte v rozhodovacom procese , vzhl'adom na to, že sú to investičné
zámery Bratislavského samosprávneho kraja resp. vlády SR, ako móže obec tieto
rozhodovacie procesy ovplyvnit' avyužit' v prospech obyvatel'ov Chorvátskeho Grobu ?

V rámci prepojenia bratislavského regiónu vzniká projekt JURAVA _ prepojenie cyklotrás
daných lokalít. V katastri obce je užzrealizovaná I. etapa pripojenie na cyklotrasu Vajnory-
Sv.Júr , pokračuje katastrom obce až po JavorovÚ alej. Ďalšia etapa - prepojenie Javorovej
aleje až po lokalitu Triangel má vydané stavebné povolenie, vjej realizácií chce obec
čoskoro pokračovat'. Aké následné trasovanie by bolo z pohl'adu autora práce najlepšie
a ktoým smerom ?
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Hodnocení práce:
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1-. odborná úroveň práce x ! ! !
2. Vhodnost použitých metod a postuoů ! x D tr
3. Vvužitíodborné literaturv a práce s ní x tr I !
4. Formální, qrafická a iazvková úprava práce x tr n tr
5. Splnění požadavků zadání práce X I ! n
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Závér:.

Samotná bakalárska práca je vysoko aktuálna, ýsledky v nej prezentované sú originálne
a obohacujú riešenie problémov v danej lokalite aj vzhl'adom na vlastné skúsenosti autora

zbývania vtejto lokalite. Študent vdostatočnej miere splnil ciele bakalárskej práce a dosiahnuté

ýsledky svedčia o jeho schopnosti samostatne pracovat'na úrovni, ktorá sa vyžaduje od inžinierov

VUT.
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