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Územní studie využití lokality Prštné ve Zlíně pro bydlení.

Předmětem diplomové práce je návrh využití  dnes nezastavěných pozemků v lokalitě Zlín - Prštné pro
bydlení. V diplomové práci je třeba věnovat pozornost zejména:
- různorodosti  forem bydlení  jako předpokladu pestré sociální skladby budoucích obyvatel území,
- hromadné bydlení řešit v městských domech s polyfunkčním přízemím a s bydlením od 2.np výše,
- návrhu doplňkových funkcí,  zvyšujících komplexní kvalitu bydlení v lokalitě (základní obchodní a
společenská vybavenost, plochy pro drobné nerušící podnikání ve službách bydlícím) přednostně
umístěných v 1.np polyfunkčních městských objektů – viz výše,
- prostorovému, objemovému, funkčnímu a organizačnímu strukturování navržené zástavby tak, aby v
rámci zastavované plochy vzniklo jako její kompoziční jádro vlastní urbanistické subcentrum,
- řešení  vnitřní dopravní infrastruktury území návrhem ploch a zařízení pro všechny v úvahu přicházející
typy dopravy v pohybu (pěší, nemotorová i motorová, individuální i hromadná)  i pro automobilovou
dopravu v klidu s vyčleněním ploch jak pro odstavování vozidel rezidentů tak i pro parkování návštěvníků
území,
- zapojení navržené dopravní infrastruktury do stávající dopravní sítě v okolí řešeného území,
- návrhu vnitřní inženýrské infrastruktury řešeného území včetně jejího zapojení do urbánního okolí,
- definování hranice mezi částí řešeného území určenou k veřejnému užívání (uliční prostory) a částmi
určenými k soukromému užívání a zastavění (plochy kolem jednotlivých objektů vyhrazené jejich
uživatelům),
- detailnímu urbanisticko – inženýrskému řešení veřejných uličních prostor  včetně prostorového
uspořádání komunikací, ploch a zařízení pro všechny sledované druhy dopravy, návrhu inženýrských sítí a
veřejné zeleně,
- ověření reálnosti urbanistického konceptu návrhem dispozičního řešení jednoho z obytných objektů,
- propočtu nákladů na realizaci navržené uliční sítě včetně veřejně užívaných částí dopravní a inženýrské
infrastruktury,
- odůvodnění  navrženého řešení.

O b s a h  d i p l o m o v é  p r á c e :

Díl A - textová část zahrnující :
- zadání diplomové práce,
- seznam použitých podkladů,
- popis dnešního stavu řešené lokality včetně fotodokumentace,
- vyhodnocení řešené lokality ve vztahu k předmětu diplomové práce,
- popis variant návrhu prověřovaných v konceptu diplomové práce a zdůvodnění volby výsledného řešení,
- popis výsledného návrhu se zvláštním důrazem na urbanismus, dopravu, inženýrské sítě, veřejnou zeleň a
dispoziční řešení vybraného objektu,
- vyhodnocení vztahu návrhu k širšímu urbánnímu okolí a k platné územně-plánovací dokumentaci,
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Zásady pro vypracování:



- ekonomické vyhodnocení návrhu,
- odkaz na odbornou literaturu či jiné materiály použité při zpracování diplomové práce.

Pozn.:
Textová část diplomové práce bude mít  podle Směrnice děkana č. 2/2009 a podle interních předpisů
Katedry městského inženýrství rozsah nejméně 45 stran textu.

Díl B - grafická část zahrnující :
- vyhodnocení dnešního stavu v rozsahu širších vztahů,
- dtto v rozsahu vlastní lokality,
- komplexní urbanisticko – inženýrský návrh využití lokality k zástavbě pro bydlení,
- návrh dopravního řešení,
- návrh inženýrských sítí,
- návrh zeleně s důrazem na její veřejnou část,
- detail urbanistického návrhu - řešení veřejných uličních prostor  včetně prostorového uspořádání
komunikací, ploch a zařízení pro všechny sledované druhy dopravy, návrhu inženýrských sítí a veřejné
zeleně,
- návrh dispozičního řešení vybraného objektu.

Pozn.:
Počet, náplň a forma jednotlivých příloh grafické části budou upřesněny během konzultací v průběhu
zpracování diplomové práce.
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