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Zásady pro vypracování :

Předmětenr bakalářské práce je návrh rozmčrového a tvarového vymezení a plostorového uspořádáni
nových uličních prostor kolen JV tangenty jak je svou osou \'yznacena r platném Územnim plánu města
Přerova, a to v jižní variantě trasy. V bakalářskó pláci jc třcba včnovat pozomost zcjmóna:
- návrhu Šířkového uspořádání a detailního dopravního r.ešení vlastní komunikace tZV. ,.Jihovýchodní
tangenty.., která je v územním plánu vyznačena pouze svo.jí osou'
- návrhu příčného i podélného prostorového uspořádání budoucího uJičního prostoru" jehoŽ osou bude
shora zmínčná komunikacc,
- návrhu řcšcní uličního par1eru v celé délce řešeného úseku JV tangcnty S detailním rozpracováním
zvoleného úseku ve větŠírn měřítku,
. návrhu regulačnich podmínek budoucí zástavby prostorovč vymezující ulici kolern JV tangcnty.

obsah bakaláŤské práce:

Díl A . textová část Zahrnu.jící:
- zadání bakalářské práce'
- Seznam pouŽitých podk1adů,
- popis dncšního stavu řešcné lokality včetně fotodokumentacc,
- vyhodnocení řeŠené lokality ve vztahu k předmětu práce,
- popis variant návrhu prověřovaných v konceptu bakalářské práce a zdůvodnění volby výsledného reŠeni.
- popis výsledného návrhu se zvláŠtním důrazem na :

- urbanistické řešeni,
: dopravní řešení,
- řeŠení inŽenýrských sítí'
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. vyhodnoccní vztahu návrhu k širšílu urbánnímu okolí a k platnó úzclnnč-plánovací dokumcntacj,
- ckonomickó vyhodnocení návrhu'
- odkaz na odbomou litcraturu či jinó materiály pouŽitó pl*i zpracování bakalářskÓ prácc.

Díl B . grafická část zahrnu.jící:
- výkres dnešního stavu v rozsahu širších vztahťr (menší měřítko) iv|astní loka|iq'' (větší rněřítko).
- komplexní urbanisticko inŽcnýrský návrh nových uiičních prostor kolcm JV tangcnty,
- z toho:
- návrh prostorového řešení,
- návrh dopravniho řešení'
- návrh inžcnýrských sítí,
- návrh veřcjnó zeleně,
- detail uličního parteru'



Pozn.:
Počet, náplň a forma j ednotlilych příloh grafické části budou upřesněny během korzultací v pruběhu

zpracovínibakaláÍské práce. Forma bude v sou1adu se směmicí děkana č'7120|0 a dle Intemích pokynů
Katedry městského inžen;hství.
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Formální náležitosti a rozsah bakalařské práce stanoví pokyny pro lypracování zveřejněné na weboqÍch
stránkách fakulty.
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