
VŠB - Technická univerzita ostrava
Fakulta stavební
Katedra městského inženýrství

Zadátní diplomové práce

Student:

Studiiní program:

Studiiní obor:

Bc. Petr Hořejš

N3607 Stavební inženýrství

3607T013 Městské stavitelství a inženýrství

Téma: Zastavovací studie lokality,,Příborská" ve Fýdku - Místku
Building Plan and Study of Locality ,,Příborská" in the City FqÍdek -

Místek

Zásady pro vypracován í :

Cílem řešení Diplomové práce je vypracovat návrh Územní studie zástavby lokality,,Příborskď've Fýdku
_ Místku v souladu se schváleným Územním plánem města na pozemcích parc.č. 4691ll,468815,461413,
461418 a 5159/7 v k.ú. Místek.

Návrh bude obsahovat řešení technické infrastruktury, dopravního řešení věetně odstavných ploch,
veřejných prostranství (zeleně). Zatimto účelem bude proveden rozbor problematiky souěasného stavu
lokality nazákladé shromážděných poznatků o území a potřebách města. Dokumentace bude zpracovánav
rozsahu Územní studie. Výchozími podklady pro Zpracování návrhu budou Územní plán města Fýdku -
Místku, katastrální mapa' plán inženýrských sítí, ortofotomapa.
Součástí práce bude propočet nákladů navrhovaného řešení.

Diplomovou práci zpracujte v tomto rozsahu:

l. Stručná rekapitulace teoretic\ých východisek.
2. Rekapifulacezákladních poznatků o vymezenémúzemi, průzkumech arozbor stávajícího stavu (širší
vztahy,ýznam řešeného '(;r;emí, ochranná pásma, vazba na Uzemní plán, zeleň a městský mobiliář, atd.) s

fotodokumentací'
3' Urbanistický návrh řešení inemi.
4' Textová ěást v členění na průvodní a souhrnnou technickou zprávu, která bude zahrnovat qýchozí údaje
a podklady, rozvojové předpoklady a limity rozvoje a cíle navrhovaného řešení. Zpráva bude přiměřeně
koncipována podle Přílohy č.4 k Vyhlášce ě.50312006 Sb. a Zákona ě.l83/2006 sb. o územním plánování
a stavebním řádu.
5. Vyhodnocení předpokládaných nákladů navrhovaného řešení.
6. Závěr - zdůvodnění způsobu navrženého využiti územi avúahy k bezprostřednímu a širšímu okolí v
rámci města.

Grafická část bude obsahovat:

l ' Situaci širších vztahů
2. Situaci řešeného území s vyznačením limitů inemí
3. Urbanisticko-architektonický návrh využití ploch
4. Zastavovací plán izemí
5. Návrh dopravního řešení
6. Návrh technické infrastruktury
7. Zpracování návrhu řešení vybraného objektu _ půdorysy, řez a pohledy



Rozsah grafických prací:
rozsah a náplňjednotliqých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování diplomové práce.

Rozsah průvodní zprávy:
min. 45 stran textu dle Směrnice děkana ě.212009 ,,Zásady pro vypracování diplomové a bakalářské práce"
a interních předpisů Katedry městského inženýrství.

Seznam doporuěené odborné literatury:
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7. Zákony,vyhlášky, ČSN' odborné ěasopisy, firemní materiály

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