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Bakalářská práce bude v zadaném území, řešit komplexní návrh studie regenerace lokality bývalé hornické
kolonie s ohledem na její budoucí využití pro bydlení individuální. Vymezení území je dáno mapovými
podklady.
Územní studie bude zahrnovat návrh regenerace všech volných ploch. Je žádoucí se řídit NV. 494/2000 Sb.
o regeneraci panelových sídlišť. Dále bude obsahovat návrh rekonstrukce dispozičního řešení vybraného
objektu, nebo dostavbu  volné parcely tak, aby celkové řešení odpovídalo současným standardům bydlení a
bylo v souladu s okolní zástavbou.
Práce bude obsahovat zdůvodnění vybrané varianty, řešení širších vztahů v území, napojení dopravy, řešení
technické  infrastruktury pro navrženou zástavbu, ev. ochranná pásma, řešení terénních a sadových úprav,
dopravu uvnitř lokality vč. dopravy v klidu mobiliář a občanskou vybavenost pro odpočinek a rekreaci
obyvatel a to s ohledem a v souladu se stávající zástavbou, prostředí a existující územní plán nebo další
územně  plánovací podklady a již zpracované studie. Řešení bude obsahovat rovněž dopravní napojení na
stávající komunikace. Doporučený rozsah textové části je 30 stran vč. obrázků a tabulek.

Bakalářskou práci zpracuje v tomto rozsahu:
Textová část:
1. Stručná rekapitulace teoretických východisek.
2. Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území s průzkumem a rozborem současného stavu
(význam území, širší vztahy, památková péče, vliv stávající dopravy, ochranná pásma, vazba na územní
plán a další).
3. Bude pořízena fotodokumentace.
4. Souhrnná zpráva v úrovni návrhu na územní řízení v členění na průvodní a technickou zprávu. Součástí
bude propočet nákladů na přípravu území,  technickou a dopravní infrastrukturu, sadové úpravy a mobiliář.
Dále bude pořízen přehled institucí, s nimiž bude nutno návrh projednat.

Grafická část bakalářské práce:
- situace širších vztahů
- komplexní urbanistický návrh vybrané varianty
- koordinační situace (technická infrastruktura, ochranná pásma, sítě)
- výkres rekonstrukce vybraného objektu (ev. návrh nové výstavby)
- výkres návrhu dopravní obsluhy vč. komunikací pro pěší a cyklisty vč.napojení na stávající komunikace
- prostorové znázornění navržených staveb (axonometrie, perspektiva)
- vzorový příčný řez uličním prostorem

Rozsah grafických prací:  rozsah, náplň a měřítko jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu
zpracování BP.
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