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Návrh nového využití bývalého domova důchodců, Velké Meziříčí

Projekt v grafické úrovni studie podle typologických zásad navrhne změnu využití bývalého domova
důchodců a to na kancelářské prostory pro Městský úřad VM vč. vytvoření potřebných parkovacích míst,  s
posouzením počtu podle ČSN a ověření připojení na některé sítě TI. Součástí budou úpravy okolí.
Výkresově bude doloženo v úrovni dokumentace pro územní řízení podle znění vyhl.č.503/2006Sb. Půjde
především o posouzení možnosti provedení rekonstrukce s výše uvedeným cílem, bez řešení statiky
konstrukcí, vnitřního prostředí staveb a PBŘ. Student zpracuje dvě varianty vnitřních úprav a vypracuje
ekonomickou náročnost obou variant s použitím RU.

Zpracování bakalářské práce:

Textová část bude obsahovat:
1. Rekapitulaci teoretických východisek, vztahujících se k tématu administrativní objekty, typologická
pravidla, zejména pak z pohledu uplatnění přístupu osob se  sníženou schopností pohybu a orientace a z
pohledu kvality pracovního prostředí.
2. Popis a hodnocení současného stavu budovy, okolí, vazby na sítě TI
3. Popis obou variant řešení vnitřního uspořádání
4. Popis řešení okolí a návrhu statické dopravy, úprav na sítích TI v jedné variantě
5. Propočet nákladů pro obě varianty podle metodiky s RU.

Grafická část bude obsahovat:
1.situaci širších vztahů
2.výkres současného stavu – územní plán se zakreslením objektu a TI
3.výkresy původního stavu, výkresy nových konstrukcí a bouracích prací a dispozičních úprav obou variant
ve vhodném měřítku , vč.řezu a pohledů (1:100, 1:200)

Rozsah průvodní zprávy:
min.30 stran textu dle směrnice děkana č.7/2010 a interních pokynů Katedry městského inženýrství.

Rozsah grafické části:
obsah a rozsah výkresů bude upřesněn dle potřeby v průběhu zpracování BP.
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Design of new use old Seniors House space around, Velké Meziříčí
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Seznam doporučené odborné literatury:

1.Plos, Štěpán a kol.: Praktická příručka“Plánování území a projektování staveb,Verlag Dashöfer Praha,
2000
2.Stavební zákon č.183/2006 Sb. ajeho prováděcí vyhláška č.398/2009 Sb.
3.Vlček M.,Puchýř B. a kolektiv:  Praktická příručka technických požadavků na výstavbu;Verlag Dashöfer
Praha, 2000 s aktualizacemi
4.Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest Praha 2000
5.Nařízení vlády č.361/2007 Sb , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
6.související ČSN 7361110
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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