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Investiční záměr výstavby polyfunkčního domu na ulici Masarykova ve
Valašském Meziříčí

Úkolem diplomové práce je zpracování investičního záměru pro výstavbu polyfunkčního domu na ulici
Masarykova ve Valašském Meziříčí. Investiční záměr bude vycházet ze schválené územně plánovací
dokumentace. Bude popsána stávající lokalita, eventuelně navrženy objekty, které je z důvodu nové
výstavby nutné asanovat.
V návrhu budou nastíněny možné varianty řešení uvedeného polyfunkčního domu z pohledu využitelnosti
předmětného území. Vybraná varianta bude zpracována do podoby finálního investičního záměru.
Návrh bude zpracován na základě stávajících limitů a bude zahrnovat uspořádání stavebních objektů, řešení
dopravy (dopravní napojení území, parkování, komunikace v lokalitě, pěší komunikace ) a inženýrských
sítí.
Výchozími podklady pro zpracování investičního záměru bude územní plán obce, 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 k vlastnímu investičnímu návrhu dle zpracované osnovy, která bude v
úvodu zahrnovat výchozí údaje a podklady a cíle navrhovaného řešení.

V textové části práce by měly být obsaženy následující kapitoly:
1. Stručná rekapitulace teoretických východisek vztahujících se k tématu diplomové práce.
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 investičního záměru v členění na jednotlivé kapitoly dle zpracované osnovy.
Součástí bude předpokládaný časový plán harmonogramu prací a propočet investičních nákladů
navrhovaného záměru.
4. Grafická část diplomové práce:
    - současný stav území
    - koordinační situace návrhu (dopravní a technická infrastruktura, ochranná
    pásma atd.)
    - situace širších vztahů
    - dopravní řešení prostoru
    - objemová studie navrženého polyfunkčního domu (půdorysy, řezy,
    charakteristické pohledy)
    - vizualizace
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Rozsah grafických prací:  rozsah grafické části a měřítka jednotlivých výkresů budou upřesněny během
zpracování DP
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