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Územní studie lokality „Cingrův kopec“ v části Orlová-Město

Předmětem diplomové práce bude návrh využití území pro novou výstavbu hromadného bydlení v lokalitě
„Cingrův kopec“ v části Orlová-Město v obci Orlová. Obsahem práce bude především urbanistické řešení s
důrazem na vhodnou formu a orientaci navržených domů s ohledem na územní plán a limity, které z něho
vyplývají. Studie taktéž bude řešit návrh technické a dopravní infrastruktury.
Součástí studie bude také návrh veřejné zeleně s případnými oddechovými a rekreačními zónami.
V návrhu budou zmíněny některé možné varianty využití s tím, že jedna varianta bude dovedena do
konečné podoby.
Vybrané objekty budou konkrétně rozpracovány v rozsahu studie, ze které budou známy veškeré objemové
a základní konstrukční a dispoziční charakteristiky objektů.

Diplomová práce bude zpracována v tomto rozsahu:

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 která bude popisovat urbanistické řešení, řešení dopravy a technické infrastruktury.
4.	Souhrnná zpráva studie vybraných objektů
5.	Orientační propočet investičních nákladů navrženého řešení
6.	Grafická část diplomové práce:
-	situace širších vztahů
-	komplexní zastavovací studie
-	koordinační situace (dopravní a technická infrastruktura, stávající stav, ochranná pásma atd.)
-	objemová studie vybraných objektů (charakteristické půdorysy, řezy, pohledy)
-	prostorové znázornění navržené zástavby (axonometrie, perspektiva, vizualizace)
-	doplňující výkresy a fotodokumentace

Rozsah grafických prací:	rozsah, náplň a měřítka jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování
DP.

Rozsah průvodní zprávy:	min.45 stran textu dle Směrnice děkana č.2/2009 „Zásady pro vypracování
bakalářské práce“ a interních předpisů Katedry městského inženýrství.
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