
 

 

DOTAZY A ODPOVĚDI 
 
Dotaz: 
Je k dispozici výškové zaměření terénu ve větší podrobnosti než vrstevnicový podklad 
Vrstevnice.dwg, v geodetickém podkladu 1517_umps_v8_ref.dgn nejsou výšky uvedeny. 

 
Odpověď: 
Ano.  
K soutěžním podkladům ve složce „P03_Digitálni_mapa_uzemi“ jsme doplnili soubor 
„1517_ss_ref.txt“, ve kterém jsou ve 4. sloupci uvedeny nadmořské výšky podrobných 
bodů. 

 
Dotaz: 
Náklady na údržbu - v podkladech je uvedeno že: náklady na stávající roční údržbu jsou: 
1.278.260 Kč, dále je uvedeno, že náklady po realizaci budou předpokládány v hodnotě 1 
mil. Kč. Jedná se o navýšení částky 1.278.260 Kč o 1 mil. Kč, tedy na 2.278.260 Kč, nebo je 
uvažováno o ponížení nákladů na 1 mil. oproti stávající dotaci, která je nyní investována 
bez provozu fontány? 
 
Odpověď: 
V soutěžních podmínkách je uvedeno, že současné odhadované náklady na údržbu parku 
činí 1 mil. Kč vč. DPH (Přesná částka v soutěžním podkladu DP01_Údržba parku je uvedena 
ve výši 1.278.260 Kč vč. DPH. Částku jsme však do soutěžních podmínek ponížili z důvodu, že 
péče o dřeviny neprobíhá v uvedeném rozsahu každoročně.) Vzhledem k předpokládaným 
změnám v řešeném území se připouští změna výše těchto nákladů, tedy ano, počítá se 
s navýšením stávající částky. Obecně máme zkušenost, že náklady na údržbu parku po 
rekonstrukci vzrostou zhruba o 70 %. 
 
Dotaz: 
Je možné nějak pracovat s plánovanou přístavbou sportovní haly? 
 
Odpověď: 
S uvažovanou stavbou malé sportovní haly pracovat nelze. Vzhledem k tomu, že se teprve 
plánuje pořízení architektonické studie, je potřeba realisticky zvážit i tu variantu, že stavba 
z ekonomických důvodů nakonec nebude realizována. Z tohoto důvodu je třeba navrhnout 
takové řešení, které bude na stavbě malé sportovní haly relativně nezávislé, tj. její realizaci 
neomezí, ale ani se o ni nebude významněji opírat. 
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Dotaz: 
Všimli jsme si studie na rekonstrukci parku od M1 architekti. Proč se s ní dál nepracovalo? 
 
Odpověď: 
Studie na rekonstrukci parku od M1 architekti vznikla na základě zadání, při jehož tvorbě 
nebyla zapojena veřejnost. Veřejnost se s tímto návrhem zcela neztotožnila. Město se 
proto rozhodlo připravit nové zadání, do jehož tvorby zapojilo veřejnost. Navíc tu byla 
snaha vybrat autora řešení formou architektonické soutěže. 

 
Dotaz: 
V obsahu soutěžního návrhu (6.1.1) je jako součást grafické části uvedena koordinační 
situace řešení zeleně a v kontrolním seznamu (příloha P.04) koncepční schéma řešení 
zeleně. S jakou podrobností se počítá? 
 
Odpověď: 
V kontrolním seznamu (příloha P. 04) byla použita zkratka. Grafická část soutěžního návrhu 
musí obsahovat koordinační situaci řešení zeleně, tak jak je uvedeno v bodě d) odst. 6.1.1 
Soutěžních podmínek.  
 
 
 


