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Územní studie využití rozvojové zóny v Ostravě Hrušově

Úkolem diplomové práce je vypracovat územní studii rozvojové zóny v Ostravě - Hrušově. Zájmové území
se nachází v Městském obvodu Slezská Ostrava, v k.ú. Hrušov. Je vymezeno na západě a na severu novou
trasou ul. Bohumínské (silnice I/58), na východě okrajem skládky komunálního odpadu OZO, lemované
nesouvislým pásmem zeleně a na jihu pozemky železniční trati ČD Ostrava-Bohumín. V současnosti tvoří
silný sociální brownfield.

Cílem územní studie je navrhnout komplexní řešení daného území (specifikace vhodného využití pro tuto
oblast) včetně stanovení zásad nezbytné asanace území a zajištění nezbytné dopravní a technické
infrastruktury. Největší důraz bude kladen na návrh funkčního a prostorového uspořádání území, vymezení
ploch pro asanaci a přestavbu, návrh dopravní a technické infrastruktury, návrh ploch zeleně s vazbou na
platnou ÚPD (biokoridor). Při řešení je nutné zohlednit limity území, ÚSES, ochranná pásma dopravních a
inženýrských staveb a návrh technických liniových a plošných opatření proti povodním.

Celý návrh bude pojat koncepčně s možným výhledem do budoucnosti včetně celkového začlenění do
urbanistické kompozice okolí – bude zdůvodněn způsob navrženého využití území a popsány urbanistické
vazby uvnitř lokality a možná propojení k bezprostřednímu a širšímu okolí v rámci města.
Návrh budoucího využití bude řešen nejméně ve dvou variantách s podrobným dopracováním jedné z nich.
Tato varianta bude doplněna o propočet finančních nákladů realizace a objemovou studii navrhovaných
objektů (počet řešených objektů bude upřesněn během zpracování DP).

Výchozími podklady pro zpracování studie bude Technicko-ekonomické vyhodnocení lokality Hrušov
(SMO), Územní plán města Ostravy, územně plánovací podklady a podklady vlastníků inženýrských sítí.

Diplomová práce bude zpracována v následujícím rozsahu:

Textová část:
1. Rekapitulace teoretických východisek vztahujících se k danému stupni dokumentace a řešené
problematice
2. Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území s průzkumem a rozborem současného stavu
(význam řešeného území, širší vztahy, ochranná pásma, vazba na územní plán a další) s fotodokumentací
3. Souhrnná zpráva dle požadavků kladených na daný stupeň dokumentace (územní studie), která bude
zahrnovat výchozí údaje a podklady, rozvojové předpoklady a limity rozvoje a cíle navrhovaného řešení.
Bude uveden popis variant řešení včetně analýzy podmínek
4. Součástí bude propočet nákladů navrhované zástavby
5. Závěr - zdůvodnění navrženého řešení včetně možnosti využití práce v budoucnu
6. Grafická část diplomové práce:
- situace širších vztahů
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Zásady pro vypracování:



- situace řešeného území s vyznačením limitů území
- situace majetkových vztahů
- urbanistický návrh využití ploch (variantní řešení)
- koordinační situace (dopravní a technická infrastruktura, stávající stav, ochranná pásma atd.) na podkladu
katastrální mapy
- návrh ploch zeleně a veřejného prostranství
- doplňující výkresy a vizualizace

Rozsah grafických prací:
rozsah grafické části a měřítka jednotlivých výkresů budou upřesněny během zpracování DP

Rozsah průvodní zprávy:
min. 45 stran textu dle Směrnice děkana č.2/2009 "Zásady pro vypracování diplomové práce zpracování
DP" a interních předpisů Katedry městského inženýrství
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