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Zásady pro vypracován í :

Cílem bakalářské práce je návrh regenerace dopravního prostoru místních obsluŽných komunikací,
zajišťujících obslulru r,ymezeného ízemí ve městě Klimkovice. Práce bude obsahovat návrh řešerrí
šířkového uspořádání kornunikací, umístění zklidňujících prvků, vytvoření parkovacích stání, návrh úprav
zeleně a rozmístění mobiliáře. Pomocí stavebních úprav a s aplikací dopravního značení bude navržen
režim dopraql v lokalitě. Zatímto účelem bude proveden průzkum řešené lokality, rozbor problematiky
současné dopravní situace a budou 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, oftofotomapa obce, projekt pozemních komunikací nebo zaměření v
potřebném rozsahu a fotodokumentace řešeného inemi. Součástí práce bude propočet nákladů
navrhovaného řešení.

Baka]ářskou prácl zpracujte v tomto rozsahu:
Textová část:
l . Stručná rekapitulace teoretických východisek.
2. Rekapitulace záklaďnich poznatků o lymezeném území, o podkladeclr řešení, o průzkumeclr,

rozbor stávajícího stavu (širší vztahy,významřešeného území, ochranná pásma, vazbanauzemní
plán, městský mobiliář, atd.) s fotodokumentací

3. Návrh regenerace místních komunikací v území ve dvou variantách.
4. Zpracování dopravního režimu s dopravním značením pro obě varianty.
5. Výběr výsledné varianty se zdůvodněním
6. Předpokládané náklady navrhovaného řešení výsledné varian{.
'7 . Závěr - zdůvodnění způsobu navržených stavebních úprav, vztahy k bezprostřednímu a širšímu

okolí v rámci města.

Grafická část bude obsahovat:
1. Přehlednou situaci širších vztahťt
2. Celkovou situaci řešeného ,izemi s vyznaěením problémů v ,azemí

3. Celkovou situaci navrŽeného řešení v území
4. Situaci pozemních komunikací a zpevněných ploch
5. Situaci dopravního režimu a dopravního značení
6' Situace umístění prvků zeleně
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Rozsah grafických prací:
rozsah a náplň jednotliých výkresů bude upřesněn v průběhuzpracování bakalářské práce.

Rozsah průvodní zprávy :

min.30 stran textu dle Směrnice děkana č.212009 ,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.

Vedoucí bakalářské práce: Ing.Ivo Christen

vedoucí katedrv


