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Zisady pro vypracovríní :

Cílem diplomové práce je nawhnout vwžitiseverní části území lokaliý,,Sokolovská" pro funkci

hromadného bydlení.
Návrh bude řešit zač|enéniřešeného tnemi do okolního prostředí a bude zpracovánnazákladé
urbanistic[ých a techniclaých podmínek v izemi. Součástí náwhu bude rozbor současného stavu, problémů

a limitů v území.
V náwhu budou řešeny moáré varianty vwžiti s tím, že jedna varianta bude dovedena do konečné podoby.

Tato varianta bude zpracována v rozsahu územní studie.
Územní studie bude obsahovat urbanistic(ý návrh zástavby formou byto\.ých domů, řešení dopravy'

technické infrastruktury, veřejných prostranství (zeleně) a objemovou studii vybraného objektu. Práce bude

zahrnovat ekonomichý propoěet a zdůvodnění nawhovaného řešení.

Výchozími podklady pro zpracování studie bude územní plán města, záměry, studie, mapové a další

podklady městského úřadu, eventuelně dalších dotčených organů a institucí.

Textová část bude obsahovat:

1. Stručná rekapitulace teoretic\ých ýchodisek.
2. Rekapihrlace základnich poznatků o vymezeném 'ízemi, průzkumech a rozbor strívajícího stavu (širší

vztahy,ýznamřešeného územi, ochranná pásma, vazbanaizemní plán, městslqý mobiliář, atd.)

s fotodokumentací.
3. Průvodní a technickou zptávlk vlastnímu náwhu (popis jednotliých částí návrhu, stavebně -

architektonické řešení a technické řešení). Zpržxabude přiměřeně koncipována podle prováděcích

vyhlášek k zákonu č,. 18312006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu.

4. Propočet nríkladů nawhovaného řešení.
5. Závěr - dosažené výsledky a jejich zhodnocení



Grafická část bude obsahovat:

1. Situaci širších vztahů
2. Situaci řešeného taemi s vyznačením limitů území
3. Komplexní urbanisticlcý náwh území (variantrě)

4. Návrh dopravního řešeď
5. Náwh technické infrastruktury
6. objemovou studii objektu (půdorysy, řezy, pohledy)

7. Doplňující qýlaesy

Rozsah graficlcých prací: rozsah a náplň jednotliých výkresů bude upřesněn v průběhu zptacovini
diplomové práce.

Rozsah pruvodní zprávy: min.45 stran textu ďe Směrnice děkana č.212009 ,,Zásady pro vypracování

diplomové a bakalářské práce" a interních předpisů Katedry městského inženýrství.

Seznam doporučené odborné literatury:

l' MAIE& K. Ú'zemníplánování. Praha: Čvut, z0oo.
2. HASÍK, o. Územní plánování. ostrava : vŠg-ruo' z003.
3. DOUTLÍK,L. Zonólní struktury' Praha : ČVUt, t996.
4. KYSELKA,I. Architektura krajiny a rekreace. ostrava : vŠB_tuo, 2o0z.

5. NEUFERT,E. Navrhování staveb. Praha : CONSULINVEST' 1995.

6. Záúson č. 18312006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu včeÍrě souvisejících
prováděcích vyhlášky

7. Technické nonny' zákony,vyhlášky, odborné časopisy a firemní materiály

Formální náleŽitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracovini zveřejněné na weboých
stránkách fakulty.
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