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Nové využití areálu bývalého zemědělského družstva v Malých
Hošticích

Předmětem bakalářské práce je návrh nového využití rozlehlého areálu bývalého zemědělského družstva.
Způsob využití bude orientován na aktivity, které budou pro malou obec přínosné, případně doplní aktivity
nedostačující v přilehlém městě Opava. S ohledem na strukturu budov v areálu mohou být současné
aktivity různorodé-průmyslová odvětví, občanská vybavenost, sportovní využití či specifické bydlení.
Součástí práce bude posouzení stávající technické  a dopravní infrastruktury a její výkonnost. Vybraný
objekt bude zpracován v podobě architektonicko-typologická studie.

Textová část bude obsahovat:
1.Popis a analýza současného stavu budov a technické infrastruktury.
2.Posouzení využitelnosti stávajících objektů, komunikací a technické infrastruktury.
3. Popis navrhovaného řešení uspořádání území.
4.Popis návrhu využití a uspořádání vybraného objektu - druh využití, popis provozu a zařízení , dělení na
funkční plochy a popis jejich základních normových parametrů.
5.Vyhodnocení ekonomické náročnosti návrhu s použitím THU resp. RUSO.

Grafická část bude obsahovat:
1.Situaci širších vztahů.
2.Situaci současného stavu území a sítě TI, vč.přípojek
3.Návrh nového uspořádání objektů areálu s grafickým rozlišením odlišných funkcí ve vhodném měřítku,
vč. zakreslení nově navrženého nebo upraveného způsobu napojení na technickou infrastrukturu.
4.Objemová studie - výkresy architektonicko-typologického řešení vybraného objektu.
5. Vizualizace

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

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