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Zásady pro vypracování :

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh urbanistického řešení zástavby rodinnými domy věetně
vybavenosti, sloužící danému i širšímu územi v lokalitě sousedící s ul. Broskvoňovou v městském obvodu
Hošťákovice. Součástí bude dopravní řešení včetně pěších komunikací a řešení technické infrastruktury,
popř.návrhu zeleně a doplňujícího mobiliríře. Návrh bude dále obsahovat rozbor potřeb zajištění
občanského vybavení. Zatimto účelem bude proveden rozbor problematiky současného stavu lokality na
základě shromážděných poznatků o území a potřebách městského úřadu. Dokumentace bude zpracovánav
rozsahu ilzemní stude (vyhláška č.500/2006 Sb.)
Výchozími podklady pro Zpracování návrhu budou územni plán obce, katastrální mapa obce, plán
inženýrs\ých sítí' ortofotomapa obce a fotodokumentace.
Urbanistický návrh řešeni izemi bude zpracován ve dvou variantách. Návrh technické a dopravní
infrastruktury bude proveden pro vybranou ýslednou variantu. Součástí práce bude propočet nákladů
navrhovaného řešení.

Bakalářskou práci zpraaýte v tomto rozsahu:

Textová ěást:
1. Stručná rekapitulaci teoretických ýchodisek
2. Rekapitulace základních poznatků o vymezenéminemni, průzkumech a rozbor stávajícího stavu

(širší vztahy,ýznamřešeného územi, zhodnocení původní a souěasné ýstavby, ochranná
pásma, vazbanauzemni plán' městský mobiliář atd.) s fotodokumentací stalu

3. Urbanistický návrh řešení území ve dvou variantach
4. Souhrnná zprávav členění na průvodní a technickou zprávu, která bude zahrnovat ýchozí údaje

a podklady, rozvojové předpoklady a limity rozvoje a cíle navrhovaného řešení. Zprávabude
přiměřeně koncipována podle vyhlášky kZákonu o územním plánování a stavením řádu
183/2006 Sb.

5. Předpokládané náklady navrhovaného řešení
6. Závěr _ zdůvodnění způsobu navrženého vytlžití uzemí avztahy k bezprostřednímu a širšímu okolí v
rámci města.

Grafická část bude obsahovat:
l. Situaci širších vztahtt
2. Situaci řešeného izemí s vyznačením limitů iuemi
3. Urbanisticko-architektonický návrh vytlžití ploch ve dvou variantách
4. Návrh dopravního řešení ýsledné varianty
5. Návrh technické infrastruktury výsledné varianty
6. Doplňující ýkresy



Rozsah grafických prací:
rozsah a náplň jednotliv'ých q1ikresů bude upřesněn v průběhu zptacováni bakalářské práce .

Rozsah průvodní zprávy'.
min'30 stran textu dle Směmice děkana č'7/2aL0 - Zásady pro vypracováni bakalářské a diplomové práce a
interních předpisů Katedry městského inženýrswí.
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Formální náleŽitosti a rozsah bakalářské pnice stanoví pokyny pro Yypracování zveřejněné na webovrjch
strankách fakulty.
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