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Regenerace panelového sídliště „Libušín“ ve Žďáře nad Sázavou

Úkolem bakalářské práce je zpracování územní studie regenerace panelového sídliště Libušín. Součástí
budou odpočinkové venkovní prostory pro matky s dětmi, pro seniory, vše vhodně zakomponované s
ohledem na docházkové vzdálenosti a okolní podmínky.
Studie bude řešena variantně s detailním dopracováním jedné z nich. Součástí studie, kromě výše
uvedených požadavků, bude rovněž řešení dopravní a technické infrastruktury. Součástí práce bude rovněž
orientační propočet nákladů navrhovaného řešení.
Výchozími podklady pro zpracování studie bude územní plán města Žďár nad Sázavou, katastrální mapa,
ortofotomapa a fotodokumentace daného území, vlastní průzkum daného území, podklady vlastníků a
správců inženýrských sítí, případně další podklady a záměry v daném území.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:

1.	Stručná rekapitulace teoretických východisek.
2.	Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území, průzkum a rozbor stávajícího stavu (širší vztahy,
význam řešeného území, ochranná pásma, vazba na územní plán atd.) a fotodokumentace stavu. Návrh
řešení regenerace území ve variantách (počet variant bude upřesněn v průběhu zpracování práce, jedna z
nich bude vypracována podrobně).
3.	Souhrnná zpráva detailně popisující vybranou variantu obsahující navržené stavební a technické řešení se
všemi souvislostmi a vazbami na širší území. Součástí bude propočet nákladů na regeneraci panelového
sídliště.
4.	Závěr - zdůvodnění způsobu navrženého využití území a vztahy k bezprostřednímu a širšímu okolí v
rámci města a regionu. Součástí bude rovněž návrh možného budoucího řešení.

Grafická část bude obsahovat:
1.	Situaci širších vztahů
2.	Situaci řešeného území s vyznačením limitů území (problémový výkres)
3.	Koordinační situace (dopravní a technická infrastruktura, stávající stav, ochranná pásma atd.)
4.	Návrh urbanistického řešení vybrané varianty (vymezení funkčních ploch, detaily) a vizualizace
5.	Návrh zeleně a mobiliáře
6.	Doplňující výkresy

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