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Územní studie lokality  „Na Homolce“ pro bydlení v Náchodě

Předmětem diplomové práce je komplexní návrh zástavby  objekty bydlení v lokalitě „Na Homolce“ v k.ú.
Náchod, obec Náchod. Studie využije urbanistické a územně technické podmínky území pro navržený účel
a zohlední okolní prostředí. Navrhne celkové urbanistické řešení zástavby ve variantách, související řešení
dopravní obslužnosti, vyřeší technickou infrastrukturu, využití zeleně, vymezí plochy pro oddechové a
relaxační aktivity, občanskou vybavenost a ostatní související technické vybavení  pro danou lokalitu v
souladu se schváleným územním plánem. Uváží varianty řešení a vhodnou variantu vybere pro výsledný
návrh. Navržené objekty budou řešeny v rozsahu objemové studie.

Diplomovou práci zpracujte v tomto rozsahu:
1. Stručná rekapitulace teoretických východisek.
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 případnou
fotodokumentací.
3. Souhrnná zpráva v úrovni návrhu na územní rozhodnutí v členění na průvodní a technickou zprávu.
Součástí bude propočet nákladů navrhované zástavby a souvisejících technických děl.
4. Grafická část diplomové práce:
- situace širších vztahů
- komplexní zastavovací studie (variantní řešení)
- koordinační situace (stávající stav, dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma atd.)
- objemová a zastavovací studie vybraných objektů (půdorysy, řezy, pohledy)
- prostorové znázornění navržené zástavby (axonometrie, perspektiva)

Rozsah grafických prací:
rozsah, náplň a měřítka jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování DP
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min. 45 stran textu dle Směrnice děkana č.2/2009 „Zásady pro vypracování diplomové práce a interních
předpisů Katedry městského inženýrství
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