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Dokumentace k územnímu rozhodnutí – Dům knihy Librex,ulice
Úprkova, Prostějov.

Úkolem diplomové práce je zpracování studie pro výstavbu nového Domu knihy – Librex na ulici Úprkova
v Prostějově. Studie bude vycházet ze schválené územně plánovací dokumentace. Bude popsána uvažovaná
lokalita, eventuelně navrženy objekty, které budou sneseny.  Současně bude proveden popis širších vztahů.
Studie bude řešena ve dvou variantách a pro doporučenou variantu bude zpracována dokumentace k
územnímu řízení. Doporučená varianta bude i ekonomicky zhodnocena z pohledu investičních nákladů
potřebných na její realizaci. Jedná se o plochu vybavenou dojezdem po silnici.
Zastavovací návrh bude zpracován na základě stávajících limitů a bude zahrnovat uspořádání stavebních
objektů, technického vybavení vč. řešení dopravy ( dopravní napojení území, parkování, komunikace v
lokalitě, pěší komunikace ) a inženýrských sítí.
Výchozími podklady pro zpracování studie bude Územní plán města Prostějov, územně plánovací
podklady a podklady získané od správců sítí atd.

Diplomovou práci zpracujte v tomto rozsahu:

a) rekapitulaci teoretických východisek vztahujících se  k danému stupni dokumentace a k řešené
problematice
b) průvodní a technickou zprávu ke studijnímu návrhu dle zpracované osnovy, která bude v úvodu
zahrnovat výchozí údaje a podklady a cíle navrhovaného řešení. Zpráva bude koncipována podle Zákona o
územním plánování a stavebním řádu č.183/2006 Sb. – přílohy č.4 – Obsah a rozsah dokumentace k žádosti
o vydání rozhodnutí  o umístění stavby nebo zařízení ( DUR ), dle Vyhlášky č. 503/2006 Sb. O podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Bude zdůvodněn způsob navrženého využití území a popsány urbanistické vazby uvnitř lokality a vazby k
bezprostřednímu a širšímu okolí v rámci obce.
Součástí práce bude celkové vyhodnocení návrhu z pohledu finančních nákladů potřebných na realizaci
navrženého řešení.

1. Stručná rekapitulace teoretických východisek.
2. Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území s průzkumem a rozborem současného stavu
(význam řešeného území, širší vztahy, ochranná pásma, vazba na územní plán a další) s případnou
fotodokumentací.
3. Souhrnná zpráva v úrovni přílohy č. 4 Vyhlášky č. 503/2006 Sb. Sboučástí bude orientační propočet
nákladů navrhované výstavby.
4. Grafická část diplomové práce:
    - situace širších vztahů
    - komplexní zastavovací studie (variantní řešení)
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Zásady pro vypracování:



    - koordinační situace (dopravní a technická infrastruktura, stávající stav,
      ochranná pásma atd.)
    - studie objektu (půdorysy, řezy, pohledy)
    - prostorové znázornění navržené zástavby (axonometrie, perspektiva)

Rozsah grafických prací:

1) situace širších vztahů řešeného území
2) situace řešeného území s vyznačením limitů a problémů území
3) komplexní zastavovací návrh vč. přírodních prvků
4) návrh dopravního řešení vč.statické dopravy
5) návrh technického vybavení
6) doplňující výkresy

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

Rozsah průvodní zprávy:  min.45 stran dle zásad zpracování DP- Směrnice č.2/2009 děkana FAST a
interních pokynů Katedry městského inženýrství

Seznam doporučené odborné literatury:
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2. MAIER, K.: Územní plánování, ČVUT, Praha 1996
3. HASÍK, O.: Územní plánování, VŠB-TUO FAST, 2003
4. Zákon o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhlášky
5. Technické normy, odborné časopisy, firemní materiály, zákony a předpisy
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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