
Územní studie lokality „Pod Vyhlídkou“ pro zástavbu rodinnými domy v 

Novém Malíně 

 

Cílem řešení diplomové práce je vypracovat návrh, případně variantní návrhy, zástavby 

rodinnými domy v lokalitě „Pod Vyhlídkou“ v obci Nový Malín.  

Návrh bude obsahovat urbanistické  řešení, řešení technické infrastruktury, dopravní řešení a 

řešení odstavných ploch, veřejných prostranství, zeleně. Za tímto účelem se zpracovatel 

seznámí s požadavky investora, bude proveden průzkum terénu, dále se zpracovatel seznámí s 

majetkovými vztahy v území, se závaznými územně plánovacími podklady, vydanými 

stavebními povoleními a územními rozhodnutími a provede komplexní rozbor problematiky 

současného stavu lokality na základě shromážděných poznatků o území a potřebách obce. 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu územní studie. Výchozími podklady pro zpracování 

návrhu budou územní plán obce, územní plán zóny, katastrální mapa obce, územně analytické 

podklady, ortofotomapa obce. Součástí práce bude propočet nákladů navrhovaného řešení. 

 

Diplomovou práci zpracujte v tomto rozsahu: 

 

A) Textová část bude obsahovat : 

 

Stručnou rekapitulaci teoretických východisek, rekapitulaci základních poznatků o 

vymezeném území, průzkumech a rozbor stávajícího stavu (širší vztahy, význam řešeného 

území, ochranná pásma, vazba na územní plán, atd.) s fotodokumentací 

Souhrnnou zprávu v členění na průvodní a technickou zprávu, která bude zahrnovat výchozí 

údaje a podklady, rozvojové předpoklady a limity rozvoje a cíle navrhovaného řešení. Zpráva 

bude přiměřeně koncipována podle vyhlášky k Zákonu o územním plánování a stavebním 

řádu 183/2006 Sb.). 

Závěr - zdůvodnění způsobu navrženého využití území a vztahy k bezprostřednímu a širšímu 

okolí, včetně vyhodnocení předpokládaných nákladů navrhovaného řešení. 

 

B) Grafická část bude obsahovat: 

1 Situaci širších vztahů 

            2    Situaci řešeného území s vyznačením limitů území 

            3    Urbanisticko-architektonicky návrh  



            4    Návrh dopravního řešení 

            5    Návrh technické infrastruktury 

            6    Doplňující výkresy 

 

 

Rozsah grafických prací:    

rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování diplomové práce. 

 

Rozsah průvodní zprávy: 

min. 45 stran textu dle Směrnice děkana č.2/2009 „Zásady pro vypracování diplomové a 

bakalářské práce“ a interních předpisů Katedry městského inženýrství. 
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