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Investiční záměr přestavby areálu Junák v Bruntále

Diplomová práce bude ve vazbě na požadavky a záměry samosprávy města Bruntálu a v souladu s již
schválenými podklady v zadaném území, řešit  investiční záměr na  přestavbu  areálu Junák  na určených
parcelách. Návrh bude zpracován v rozsahu a členění investičního záměru. Bude obsahovat základní
požadavky na výstavbu, rekonstrukce a případné odstranění objektů ve vymezeném území, zdůvodnění
potřeby výstavby, nároky na přípravu, realizaci a provoz stavby. Bude vycházet ze schválené územně
plánovací dokumentace obce a bude obsahovat objasnění souvislosti stavby s celkovou koncepcí v obci
založenou na těchto dokumentech.
  Diplomovou práci zpracuje v rozsahu investičního záměru v členění:
Identifikační údaje stavby. Odůvodnění investičního záměru .Základní údaje o stavbě tj. stručný popis
stávajícího stavu, stručný popis navrhovaného i variantního řešení, včetně napojení na rozvodné a
komunikační sítě a kanalizaci  rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, provedené případně
vyžadované průzkumy,vliv stavby na životní prostředí,  rozsah a uspořádání staveniště.
Podmiňující předpoklady tj. rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí, omezení stávajících provozů,
podmiňující vyvolané investice .
Stavební část tj. rozdělení stavby na stavební objekty (SO), popis jednotlivých stavebních objektů,
požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení, požadavky na technické vybavení objektu.
Celkové náklady stavby tj. rekapitulace celkových rozpočtových nákladů stavby sestavené do hlav.

Grafická část
1.Snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu stavby,
2.koordinační situace na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu výstavby včetně vyznačením
vazeb na okolí zpravidla v měřítku 1:1000, vycházející ze současného stavu území  obsahující :
-vyznačení umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí,
-zákres dosavadních nadzemních a podzemních rozvodných sítí a kanalizace, případně jiných zařízení,
-vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, případně porostů určených k vykácení,
-označení v úvahu přicházejících demolic.
3.  architektonická situace stavby,
4.  jednoduché půdorysy jednotlivých podzemních a nadzemních podlaží , řezy
navrhovaného řešení včetně legendy místností, u staveb charakteru rekonstrukcí  a modernizací půdorysy
současného stavu,
5.  pohledy z významných stran, příp. perspektiva, vizualizace.

Dokladová část
1. projednání návrhu investičního záměru s příslušnými orgány obce,
2.Bude pořízen přehled institucí, s nimiž bude nutno návrh projednat,
3.Výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví) u dotčených parcel a informace z katastru nemovitostí u
sousedních parcel.
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4.Stručná rekapitulace teoretických východisek.
5.Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území s průzkumem a rozborem současného stavu
(význam území, širší vztahy, vliv stávající dopravy, ochranná pásma, vazba na územní plán a další).
6.Bude pořízena fotodokumentace.
7.Zhodnocení záměru a doporučení investorovi
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