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Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh využití plochy pro sportovně-rekreační účely (parc.č. 700/1,
k.ú. Ostrava-Kunčičky) při dodržení podmínek funkčního využití vycházejícího z platné územně plánovací
dokumentace.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
1. Návrh multifunkčního sportovně - rekreačního areálu
2. U staveb počítat s návštěvou imobilních návštěvníků (bezbariérové vstupy, hygienická zařízení, atp.)
3. Doplnění celku obslužnými komunikacemi, parkovacími místy a zelení
4. Práce musí obsahovat návrh vedení inženýrských sítí, včetně orientačního propočtu.

Celý návrh bude pojat koncepčně s možným výhledem do budoucnosti, včetně celkového začlenění do
urbanistické kompozice okolí - bude zdůvodněn způsob navrženého využití území a popsány
urbanistické vazby uvnitř lokality a vazby k bezprostřednímu a širšímu okolí v rámci města.
Výchozími podklady pro zpracování návrhu bude Územní plán města Ostravy, územně plánovací
podklady a podklady vlastníků inženýrských sítí.

Grafická část bakalářské práce bude obsahovat:
- situace širších vztahů
- problémový výkres včetně limitů území
- urbanistický návrh (variantní řešení)
- koordinační situace
- návrh zeleně a parkových úprav
- doplňující výkresy

Rozsah grafických prací:
rozsah grafické části a měřítka jednotlivých výkresů budou upřesněny během zpracování BP.

Rozsah průvodní zprávy:
Min. 30 stran textu dle Směrnice děkana č.2/2009 "Zásady pro vypracování diplomové a
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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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