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Zásady pro Vypracování :

Cílem ešení bakalá ské práceje vypracovat návrh funkčního a prostorového ešení lokality ve vychodní
části obce, která je ťrzemním plánem určena pro smíšenou zástavbu. Formou zemní studie bude navrženo
využití uzemí pro rodinné bydlení a občanskou vybavenost (obchod, služby, drobná vyroba), spolu s

návrhem ešení technické infrastruktury, dopravní obsluhy a ve ejn5ich prostranství (zeleně). Zatímto
ričelem bude proveden rozbot problematiky současného stavu lokality na základě shromáŽděnych poznatkri
a informací o izemí. Urbanistickjr návrh ešení vyuŽitiizemí bude vypracován ve dvou variantách.
Yychozími podklady pro zpracování návrhu budou izemní plán obce, katastrální mapa obce, ortofoto
mapa, podklady a informace o inženyrs[ich sítích, ochrann ch pásmech, event. další podle ešené
problematiky. Součástí práce bude propočet nákladri na navrhované ešení spolu s urbanistic\fm
propočtem využití izemi.

Textovou část bakalá ské práce zpracujte v tomto rozsahu:
1.Stručná rekapitulace teoretickych vychodisek' vztahujících se k ešené problematice.
2.Rekapitulace základních poznatk o vymezeném uzemí, pr zkumech a rozbor stávajícího stavu (širší
vztahy,vyznam ešeného uzemí, ochranná pásma' vazba na ťtzemniplán, městsky mobiliá , atd.) s

fotodokumentací
3.Popis navrženého urbanistického ešení Území ve dvou variantách
4.Vyhodnot'te p edpokládané náklady navrhovaného ešení
5.Závěr - zd vodnění zp sobu navrženého využití uzemí avztahy k bezprost ednímu a širšímu okolí v
rámcí města

Grafická část bude obsahovat:
l .Situaci širších vztahil
2.Situaci s vyznačením ešeného rzemí a limit v uzemí
3 . Urbanisticko- architekton i cky návrh vy užití p l och ve dvou variantách
4.Zastav ovací plán uzemí
5.Návrh dopravního ešení
6.Návrh technické infrastruktury
7.Dopl ující vykresy

Rozsah grafick ch prací: rozsah a nápl jednot1ir,^_ich vykresri bude up esněn v pruběh u zpracování
bakalá ské práce

Rozsah pruvodní zprávy: min.30 stran textu dle Směrnice děkana č.1l20I0 ,,Zásady pro vypracování
diplomové a bakalá ské ptáce" a interních p edpis Katedry městského inženyrství.
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Formální náležitosti a rozsah bakalá ské práce stanoví pokyny pro Vypracování zve ejněné na weboqich
stránkách fakulty.
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