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Téma: Územlí stuďe lokality ''Na kopečku'' v Hošťálkové, okes Vsetín

Planning study ofthe locality '.Na kopečku'' in Hošt14lková in the legion
ofvsetín

Zásady pÍo lypÍa.ováníi

cíIem řešeni bakáIáŤské pnice je rypÍacovat náu.h vyuátí dané lokality PÍo účely rodinného bydlenl
foÍnou ilzemní studi€.
Návrh b do zabmovat uóanistické řešeni zástavby úzeDri včetně řešeÍLí dopÍayy a t€cbíi.ké infiastruktury
a uspořádání ploch zeleně. za tírnto úěelem bud€ proveden rozbol Foblematilcy současnébo sxavu úemi a
to nB základě slromážděnýcb podkladú a poatailď, včetně záměni obecního úřádu' Dokumentace bude
zpracována v rczsahu ůzemií stuď€ a ubanistiolcý dávrh řešeDí úz€Ílí bude řešen varia1tně' výchozÍni
podklady pro zpÍacovánÍ náthu budou územrri plán obce, kalastnílnl maps obce, plán inŽ€nýrských sití'
oltofotoúapa obce a další potřebné informace. součástí práce bude oíentační pÍopoěet nákladů
navÉrovaného ř€šení.

Balolářsko! pťá.i zpracujte v tomto Íozsahu:

1' stŤučúá rckapitu]ace teoretických \ďchodis€k' keÍi se vztahují k zadané přáci
2' Rekaplolace zÁllailnícb poznathi o \'fmezeném úz€mi'průzkumech a rozbor stávajiciho stavu (šiťší
wtahy, význam iešeného uzemí; ocbjaÉÍ.i pfuma' lihity v úz€ď. vazba lra územaí pláa, atd.) s
fotodokume!tací
3. UÍbanis1ický n'á\Ťh řešení území ve dvou variántácl'
4' Prťrvodní a tecbnická zPráva, která bude zahmov€1 výchozí údaje a podklady' Iozvojové pledpoklady a
Limity Íozvojc a cíle na\Ťbovaného iešení-
5. vyhodnoc€ni předpokládanýc]r tr'Ákladů navÍhoÝaoého řešenl
6- Závěr. zdůvodněDÍ zpfuobu nav!ženého \Tuád Úz€ml a vztaly k be4'Iostřednímu a šřší]1u oko]J v
iímci měďa

Grafická část bude obsalrovat:
1 .situacj širších vŽahů
2.sítuari řešeného území s vyzíďenim limitu fuemí
3.Urbanisticko-architektonický ná\Ťh využití ploch ve dvou variaítácl
4.zastaýoý aoi p|án izemi
5.Návrh dopravníbo řešení
6-Náv.h teclmické infi .astruktury

7.Doplňující výkLesy



Rozsah graíckých pÍací: Íozsah a náplň jednotlivých výkesů bud€ upřesněn v
půběhu zpacování bakálďské pÍíc€

Rozsah průvodni zpn{.ry: min.3o stían i€xtu ďe směfiice děkana č.2/2009 ,Zásady plo v}?racováni
bal€lářské pÍáce a intemícb pMpisů KatedÍy městského inže[ý$tví
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