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DODATEČNÉ INFORMACE K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 4. 12. 2012

ZADAVATEL: Statutární město České Budějovice

Sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České Budějovice

Zastoupený: Mgr. Juraj Thoma

IČ: 00244732

SOUTĚŽ O NÁVRH:

PAMÁTNÍK LETCŮM 1939 -1945 ČESKÉ BUDĚJOVICE 

V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2012

Č.j.:KP/2757/2012

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace

k soutěžním podmínkám vztahující se k výše uvedené soutěži o návrh.

Znění žádosti o dodatečné informace k soutěžním podmínkám č. 1:

Obdržel jsem vyžádaný podklad P02. Ve výkresu sítí není legenda. Ve vymezeném místě dle zadání 
se kříží dvě pravděpodobně kanalizační stoky, jejichž průřez není ve výkrese uveden, ale je důležitý 
pro stanovení rozměru ochranného pásma. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že umístění památníku v určeném území je velmi problematické. 
Bude umístění zpevněné plochy (kamenná dlažba), nikoli základů památníku v ochranném pásmu 
považováno za porušení soutěžních podmínek?

Dodatečné informace k soutěžním podmínkám č. 1:

Vyjádření společnosti ČEVAK a.s.

V zájmovém území se nachází betonový kanalizační sběrač (1965 BE 2400/1200), tj. sběrač 
obdélníkových vnitřních rozměrů: šířka 2400 mm, výška 1200 mm vybudovaný v roce 1965. Sběrač 
má masivní betonové dno, stěny a strop. Dno sběrače od terénu se nachází v hloubce cca 2 m. Krytí 
zeminy nad betonovým stropem sběrače je pouze cca 0,6 m.

Dále se zde nachází klenutý sběrač (1870 ZD 2500/1100), tj. sběrač z kamenného zdiva a cihlové 
klenby vnitřních rozměrů: šířka 2500 mm, výška 1100 mm vybudovaný v roce 1870. Dno sběrače je 
rovněž cca 2 m pod terénem.

Ochranné pásmo kanalizace je 2,5 m od vnějšího líce stěn sběračů na každou stranu. V ochranném 
pásmu kanalizace lze stavební úpravy provádět pouze s písemným souhlasem provozovatele 
kanalizace. Plocha nad kanalizačními sběrači může být zadlážděná, či jinak zpevněná.

Na okraji zájmového území se nachází dešťová kanalizace u parkoviště u pošty a vodovod DN 150 
mm v trase ulice Karla IV.
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Z uvedeného předběžného vyjádření tedy vyplývá, že základ památníku se předpokládá v území 
mimo kanalizační sběrače a podmíněně (po souhlasu) je možno jej umístit i v ochranném pásmu (viz. 
vyjádření). Umístění zpevněných ploch je možné i v ochranném pásmu (opět po souhlasu). O souhlas 
správce sítí bude žádat vybraný zpracovatel projektové dokumentace v rámci projektových prací.

S pozdravem

Mgr. Juraj Thoma

Přílohy:

Zákres řešeného území – kanalizační síť
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