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Zásady pro v$racovániI

Předmětcm diplonrové pláceje návrh nového využilj budo\']' bývalé školy v Mariansk]'ch Horách na

paÍcel€ č'295/1' Za tímto írče1erl brrde proveden rozbor problematiky současného sia\.u 1okaliry na základě
shŤomážděných poznatků o území a potřebách lokaliqJ. Diplomová práce bude v}!Ťacována v ťozsahu
archi1ektonicko urbanistické studie,jejíŽ textová a Úkresová část bude Iespektovat zák]adní poŽadavlf
q'hlášL], č-503/2006 sb' na obsah a rozsah dokum€ntace k žádosti o rydání rozhodnutí o umístění stavby a
v nás]cdujicím členění:

A' Textová část
a) rekapitulace teoÍeticlcých Úchodisek s přehledem současného sia\.u a al(uálnosti řešené prob]emaliky
nového D.užití;
b) zák1adní poznatky rTmezeného úz€mí S pnrzkumem a rozboÍem současného sta\u (l"Íznam řešenóho
územi' šiÍší 1.ztahy, vazba na úzenní p]án, urbanisticko-arclritektonická koncepce) s fotodokumentaci;
c) průvodni a souhmná technjcká zpráva k vlaýnínu ná1Ťhu dle q,braných poŽadavků r'yhláŠky
č'503/2006 Sb'' přilohy č'4|
d) stručnó ekonomické zhodnocení návlhu;
e) dosažené výs]edky ajejich zhodnocení.

B' Výkesová část
- bude respektovat požadavky ralrlášky č.503/2006 Sb', pijlohy č'4 a bod D. výkresová dokumentace
(q,bÍané požadavlry) s valial1tním řešením navržených dispozjc
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