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Bydlení pro seniory - Hať

Předmětem diplomové práce je návrh domu s pečovatelskou službou o 12 bytových jednotkách v  k.ú.Hať,
par.č.1067/1. Za tímto účelem bude proveden rozbor problematiky současného stavu lokality na základě
shromážděných poznatků o území a potřebách lokality. Diplomová práce bude vypracována v rozsahu
architektonicko-urbanistické studie, jejíž textová a výkresová část bude respektovat základní požadavky
vyhlášky č.503/2006 Sb. na obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a
v následujícím členění:

A. Textová část
a) rekapitulace teoretických východisek s přehledem současného stavu a aktuálností řešené problematiky
staveb pro seniory;
b) základní poznatky vymezeného území s průzkumem a rozborem současného stavu (význam řešeného
území, širší vztahy, vazba na územní plán, urbanisticko-architektonická koncepce) s fotodokumentací;
c) průvodní a souhrnná technická zpráva k vlastnímu návrhu dle vybraných požadavků vyhlášky
č.503/2006 Sb., přílohy č.4;
d) stručné ekonomické zhodnocení návrhu;
e) dosažené výsledky a jejich zhodnocení.

B. Výkresová část
- bude respektovat požadavky vyhlášky č.503/2006 Sb., přílohy č.4 a bod D. Výkresová dokumentace
(vybrané požadavky) s variantním řešením navržené dispozice domu s pečovatelskou službou

Rozsah grafické části:
rozsah 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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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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