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Přístavba Slezskoostravské radnice, Slezská Ostrava

Cílem bakalářské práce je navrhnout přístavbu k objektu Slezskoostravské radnice, která by pomohla
vyřešit nedostatečné prostory ve stávajícím objektu. Práce bude obsahovat návrh  řešení přístavby, zejména
provozní schéma, její napojení na stávající administrativní prostory a nezbytné úpravy okolí-tj. dopravní
řešení, odstavná místa pro služební auta, parkování zaměstnanců a občanů, návrh úprav zeleně, řešení
odpadového hospodářství a návrh rozmístění mobiliáře. Za tímto účelem bude proveden rozbor
problematiky současného stavu objektu a lokality a zjištěny potřeby pro rozvoj úřadu městského obvodu.
Návrh řešení bude vypracován  variantně. Výchozími podklady pro zpracování návrhu budou územní plán
obce, katastrální mapa obce, plán inženýrských sítí, ortofotomapa obce, projekt objektu radnice nebo
zaměření v potřebném rozsahu a fotodokumentace řešeného území. Součástí práce bude propočet nákladů
navrhovaného řešení.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
Textová část:
1. Stručná rekapitulace teoretických východisek.
2. Rekapitulace základních poznatků o území a stavbě, rozbor stávajícího stavu , vazba na územní plán,
    potřeby městského obvodu a fotodokumentace stavu.
3. Návrh řešení přístavby ve dvou variantách (jedna bude vypracována podrobně), úpravy nejbližšího okolí.
    Zpráva bude koncipována v potřebném rozsahu dokumentace pro územní řízení (vyhl.č.503/2006 Sb.,
    příloha č.4).
4. Zpracování rozpočtu nákladů navrhovaného řešení.
5. Závěr - zdůvodnění způsobu navržené stavební úpravy, vztahy k bezprostřednímu a širšímu okolí
    v rámci  města.

Grafická část bude obsahovat:
1. Situaci širších vztahů (vyznačení polohy objektu )
2. Situaci řešeného území s vyznačením problémů v území
3. Situaci s navrhovanou přístavbou a novými úpravami okolí
4. Dokumentace původního stavu objektu ( v rozsahu potřebném pro zpracování návrhu)
5. Návrh  řešení (půdorysy, pohledy, řez, vizualizace).
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Zásady pro vypracování:



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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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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