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Zásady pro vypracování :

Cílem řešení bakalářské práce bude návrh víceúčelového objektu občanské vybavenosti na dnešním místě
Kultumího domu na ulici Hladnovské ve Slezské ostravě. objekt bude prioritně vybaven těmito prostory:
společenský sál, ordinace lékaře a místnost pro sportovni využiti. Další možrosti využití jednotlivých
prostoru tohoto zaŤizeni dle náwhu a typologickýchzásad' Do celkového návrhu zahrnout možnost
rozšíření objektu awužiti přilehlého parku jako pobýové zóny tohoto víceúčelového zařizeni. Zptacováni
bude především zaměřeno na typologické řešení objektu. Součástí náwhy by mělo být řešení dopravní
situace v okolí (parkování u objektu). objekt bude napojen na dostupné inženýrské sítě' jejichž dimenze
nebude v rozsahu této bakalářské práce řešena.
Práce bude respektovat základni zásady platného Územního plánu Statutámího rněsta ostravy a bude
založenanapoznatcich územního p|6nováni, urbanismu, typologie azásadáchnavrhování veřejné
infrastrukfury. Řešení využije urbanistické aízemnětechniiké podmínky izemipro navržený účel a
objekt vhodně začIeni do okolního prosfredí. V náwhu budou respektovány požadavky vyplývajici ze
zákona ě. 18312006 Sb. a vyhlášky č. 50112006 Sb' o obecných požadavcích na využiváni uzemi v platném
zněni. ,

Textová část bude obsahovat:

1. Rekapitulaci teoretických qýchodisek vztahujících se k danému stupni rozpracovanosti práce a řešené
problematice v obecné poloze.
2.Yymezení lokality, popis řešeného území a širších vztah.ů.
3. Popis jednotliých nawžených částí objektu se zdůvodněním samotného návrhu a dopravní obslužnosti
celého nově vzniklého areálu.
4. okrajová cenová kalkulace na zákIadě plošných a objemoých kubatur staveb'
5. Rozvaha nad budoucím vyržitím objektu s možností jeho rozšíření.
6. Z6věr.

Grafická část bude obsahovat:

1. Koordinační ýkres (schématické sítě)
2. Situaci širších vztahů s vyznaěením řešeného irzemi
3. Hlavní výkresy (náwh objektu ve vhodné měřítku _ řešení typologické problematiky-objemová

studie)
4' Výkres dopravní obslužnosti objekfu
5 . Y izualizace objektu, celkového řešení



Rozsah grafichých prací: rozsah, náplň a měřítka jednotliých výkresů bude upřesněn v pruběhu
zpracování BP.

Rozsah průvodní ryrávy: min' 30 stran texfu dle Směmice děkanky č.7lz}rc ,,Zásady pro
vypracování diplomové a bakalářské práce" a Intemích předpisů

Katedry městského inženýrství.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na weboých
stránkách fakulty.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. David Kubáň

Datum zadáni: 29.10.2010

Datumodevzdání: 02'05'201I

doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.
dělrankafakulty

ffi
doc. Ing. Frahtišek Kuda' CSc.

vedoucí katedry


