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Územní studie lokality "Záhumenní", Dolní Lhota

Cílem bakalářské práce je navrhnout prostorové uspořádání  území v obci Dolní Lhota. Řešena bude
lokalita "Záhumenní", funkční náplní bude bydlení s možností umístění vybraných druhů občanské
vybavenosti dle potřeb obce. Návrh bude obsahovat urbanistické řešení, návrh technické infrastruktury,
dopravní řešení včetně odstavných ploch, návrh veřejných prostranství a zeleně. Za tímto účelem bude
proveden rozbor problematiky současného stavu lokality na základě shromážděných poznatků o území a
potřebách obce. Dokumentace bude zpracována v rozsahu územní studie-postup dle vyhlášky č.500/2006
Sb.  Urbanistický návrh řešení území bude zpracován variantě. Výchozími podklady pro zpracování návrhu
budou Územní plán obce, katastrální mapa, plán inženýrských sítí, ortofotomapa. Součástí práce bude
propočet nákladů navrhovaného řešení-technická infrastruktura.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
Textová část:
1. Stručná rekapitulace teoretických východisek.
2. Zjištění základních poznatků o vymezeném území, průzkumech a rozbor stávajícího stavu (širší vztahy,
význam řešeného území, ochranná pásma, vazba na územní plán, na okolní zástavbu, atd.) s
fotodokumentací
3. Popis urbanistického návrhu řešení území (možno využít přiměřeně vyhl. č.503/2006 Sb.-
souhrnná technická zpráva , která bude zahrnovat výchozí údaje  a podklady, rozvojové předpoklady,
limity rozvoje a cíle navrhovaného řešení ).
4. Vyhodnocení předpokládaných nákladů navrhovaného řešení
5. Závěr - zdůvodnění způsobu navrženého využití území a vztahy k bezprostřednímu a širšímu okolí.

Grafická část bude obsahovat:
1. Situaci širších vztahů
2. Situaci řešeného území s vyznačením limitů území
3. Urbanisticko-architektonický návrh využití ploch -  variantně
4. Řešení inženýrských sítí
5. Dopravní infrastruktura
6. Doplňující výkresy

Rozsah grafických prací:
rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování bakalářské práce.

Rozsah průvodní zprávy:
min.30 stran textu dle Směrnice děkana č.7/2010 - Zásady pro vypracování diplomové a bakalářské práce a
Interních předpisů Katedry městského inženýrství.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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