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Revitalizace lokality ul. Riegrovy, Ostrava - Hrušov

ílem řešení bakalářské práce je vypracovat návrh konverze lokality ul. Riegrovy z funkčního využití
„Lehký průmysl“ na „Živnostenské území“, která by umožnila spojení funkce bydlení s nerušící drobnou
výrobou, službami a občanskou vybavenosti. Studie bude zpracována na základě urbanistických a územně
technických podmínek území, zohlední okolní prostředí a bude obsahovat urbanistický návrh, dopravní
řešení, řešení technické infrastruktury a řešení veřejných prostranství (zeleně). Urbanistický návrh řešení
území bude vypracován ve dvou variantách (jedna varianta bude podrobněji rozpracována) a celá
bakalářská práce bude vyhotovena v rozsahu územní studie. Součástí práce bude propočet nákladů
navrhovaného řešení.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:

1.Stručná rekapitulace teoretických východisek s přehledem současného stavu a aktuálnosti řešené
   problematiky.
2.Rekapitulace základních poznatků s průzkumem a rozborem současného stavu (význam řešeného
   území, širší vztahy, vazba na územní plán, urbanisticko-architektonická koncepce, atd.) s
   fotodokumentací.
3.Souhrnná zpráva v členění na průvodní a souhrnnou technickou zprávu k vlastnímu návrhu. (Zpráva bude
   přiměřeně koncipována podle vyhlášky k Zákonu o územním plánování a stavebním řádu 183/2006 Sb.).
4.Ekonomický propočet nákladů navrhovaného řešení.
5.Závěr - dosažené výsledky a jejich zhodnocení.

Grafická část bude obsahovat:

1.Situaci širších vztahů.
2.Situaci řešeného území s vyznačením limitů území.
3.Urbanisticko-architektonický návrh území.
4.Návrh technické infrastruktury.
5.Návrh dopravní infrastruktury.
6.Doplňující výkresy
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Rozsah grafických prací:
Rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování bakalářské práce.

Rozsah průvodní zprávy:
Min. 30 stran textu dle Směrnice děkana č. 2/2009 „Zásady pro vypracování diplomové a bakalářské práce“
a interních předpisů Katedry městského inženýrství.
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