
Zadání bakalářské práce

Student:

Studijní program:

Téma:

Tomáš Nehudek

B3607 Stavební inženýrství
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Cílem řešení bakalářské práce je vypracování dokumentace k územnímu řízení novostavby objektu
polyfunkčního domu v proluce nároží ulic Pobialova x Stodolní, vč. přípojek inženýrských sítí,
parkovacích ploch, mobiliáře a dalších funkcionalit ve dvou variantách. Práce bude respektovat požadavky
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, zejména pak vyhlášky č. 503/2006 Sb. o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a především její přílohy
č. 4  o obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Řešení musí být
konfrontováno s regulativy úpl Ostrava.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:

1. Textová část:
a) Stručná rekapitulace teoretických východisek souvisejících s řešením bakalářské práce (architektonické,
technické, legislativní a další předpoklady využité při řešení)
b) Rekapitulace základních poznatků s průzkumem a rozborem současného stavu (limity v území, širší
vztahy, vazba na územní plán, urbanisticko-architektonická koncepce, vyjádření správců inženýrských sítí,
atd.) s fotodokumentací.
c) Charakteristika variant, zdůvodnění výběru jedné z variant pro zpracování DUR.
d) Souhrnná zpráva v členění dle přílohy č. 4, k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu dokumentace
k žádosti o vydání územního rozhodnutí vybraného návrhu (členění A - E).
e) Ekonomický propočet nákladů navrhovaného řešení.
f) Závěr - dosažené výsledky a jejich zhodnocení.

2. Grafická část bude obsahovat:
Výkresovou dokumentaci dle odstavce D. Výkresová dokumentace přílohy č. 4 k vyhl. č. 503/2006 Sb.
uvedené výše a to zejména:

- přehlednou situaci (širší vztahy, limity v území)
- celkovou situaci stavby, vč. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, oplocení atd.
- půdorysy všech podlaží, příp. krovu a střechy
- základní svislé řezy
- základní pohledy
- další výkresy nutné k dokumentaci objektu (dle konzultací)
- vizualizace objektu, příp. interiéru

Studijní obor: 3647R018 Městské stavitelství a inženýrství

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra městského inženýrství

Design of multifunctional house on the corner of streets Pobialova x
Stodolní in Moravská Ostrava

Zásady pro vypracování:



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

Rozsah textové části:
- min. 30 stran textu dle Směrnice děkana č. 7/2010 „Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové
práce“ a interních předpisů Katedry městského inženýrství
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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