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DODATEČNÉ INFORMACE  

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. 12036: 

PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace  
vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ. 
 
Úvodem 

- Pro vyzvednutí soutěžních podmínek a soutěžních podkladů dle bodu 5.2 soutěžních podmínek je 
závazný odkaz   www.c-budejovice.cz , kde v sekci veřejné zakázky pod názvem a číslem veřejné 
zakázky (12036) jsou v dokumentech uloženy. Do systému veřejných zakázek se musíte nejdříve 
zaregistrovat – bezplatně, a následně přihlásit. Registrací se Vám zpřístupní veškeré uložené 
dokumenty týkající se veřejné zakázky. Registrace slouží také k tomu, že systém vám zašle vždy v 
okamžiku, kdy vložíme nový dokument oznámení o tom, že byla provedena změna ve veřejné 
zakázce, do které jste se přihlásili a vy nemusíte neustále hlídat, jestli nedošlo k nějaké změně či 
nebyla sdělena nová informace.  

- Odkaz http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/park-ctyri-dvory/stranky/obsah.aspx slouží 
především pro informaci – i na tomto odkazu je uveden rovněž odkaz na veřejné zakázky. 
- Zadavatel se omlouvá, ale ve vztahu k požadovanému formátu prezentačních panelů (700/1000 mm) 
došlo k závažné chybě při stanovení požadovaného měřítka grafické části soutěžního návrhu dle bodu 
6.2.1 b). Měřítko 1:250 by se na požadovaný formát nevešlo. Nově se tedy stanovuje měřítko dle toho 

bodu na  1:500.   
- Informace o oblasti Natura 2000 lze nalézt na odkazech 
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000070987 
http://www.nature.cz/natura2000/narizeni_vlady/CZ0313138.html 
- Doplňkové podklady jsou označeny kódem DP.01 - 08 a jsou k dispozici na příslušných webových 
stránkách města. 

DP.01 - Výpis z archivních rešerší inženýrsko geologických poměrů v prostoru bývalého 
vojenského cvičiště. 
DP.02 – 1 Spojka Strakonická – M.Horákové – situace 
DP.02 – 2 Spojka Strakonická – M.Horákové – vzorové řezy 
DP.03 – Úprava urbanistické studie vojenské cvičiště 
DP.04 – Cyklogenerel – výkres B2 
DP.05 – Biologické hodnocení území 
DP.06 – Systém údržby parku Stromovka 
DP.07 – Demografické údaje 
DP.08 – Stávající vegetace 

 
  
 

1. při procházení soutěžních podkladů pro architektonickou soutěž na Park Čtyři Dvory ( 
http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/park-ctyri-dvory/stranky/soutezni-podminky-a-
podklady.aspx ) jsem zjistil, že odkazy v sekci P.02 vedou na podklady ze sekce P.04. 
Předpokládám, že je zde chyba... 
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Odpověď: 

Podklad P.02 je skutečně obsažen v podkladu P.04 a je vyznačen modrým rámečkem. 
 

2. Mám na Vás otázku ohľadom architektonickej súťaže Park Štyri Dvory. Sme tým 
študentov záhradnej architektúry ale neviem či sa môžeme zúčastniť aj keď nie sme 
autorizovaný architekti a tiež či je potrebné mať živnosť.  
 
Odpověď: 

Autorizace dle 4.1 je nutná vzhledem k navazujícímu zadání veřejné zakázky. 
 

3. Hladina spodní vody 
 
Odpověď: 

Viz. doplňkový podklad DP. 01   
 

 
4. Geologický profil 

 
Odpověď: 

Viz. odpověď 3. 
  

5. Letecký snímek ukazuje stávající porost. Jaké je jeho staří a stav? Pokud jde o 
perspektivní stromy, bylo by možné získat zaměření? 
 
Odpověď: 

Stávající porost je náletový, nezabírá podstatnou část řešeného území a nebude brán pro 
účely soutěže v úvahu. Inventarizace stávajícího porostu se zaměřením k dispozici není, 
možné je  informovat se o biologických parametrech území na DP.05 a o stávajících 
porostech na DP.08 
 

6. Uvažuje se o nějakém dozoru? 
 
Odpověď: 

Týká-li se otázka dozoru nad provozem, nepředpokládá se. 
Týká-li se otázka autorského a technického dozoru, předpokládá se autorský dozor 
v rámci celkového honoráře a standardním způsobem zadaný a vedený technický dozor 
investora jako u jiných veřejných zakázek. 
 

7. Mezi kvalitou provedení a náklady na údržbu je přímý vztah. Jaké jsou plánované náklady 
na provoz v budoucnosti? 
 
Odpověď: 

Popis provozní náročnosti je předmětem soutěže (6.3.1 g). Jedním z kritérií hodnocení je 
efektivita realizace a následného provozu (9.1 d). Způsob údržby bude odpovídat jiným 
obdobným plochám ve městě. Pro informaci v příloze přikládáme roční harmonogram 
údržby v parku Stromovka – viz. DP.06 
  

8. Počítá se s oplocením dětského hřiště pro nejmenší? 
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Odpověď: 

Je to možné řešení, je ponecháno na autorovi. 
 

9. rad by som sa informoval ohladom sutaze  Park Čtyři Dvory České Budějovice. 
 
Odpověď: 

Viz. úvodem. 
http://www.c-budejovice.cz/cz/stranky/verejne-zakazky.aspx - zde je třeba se registrovat a 
stahovat podklady oficiálně. 
http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/park-ctyri-dvory/stranky/obsah.aspx 
slouží především pro informaci – viz. odkaz na veřejné zakázky i na této stránce. 
 

10. Na internete nieje uvedene v podmienkach, kto sa sutaze moze zucastnit. Moze ist aj o 
zahranicnych architektov a studentov (teda slovenskych)? Alebo je podmienkou byt 
clenom Ceskej komory architektov? 
 
Odpověď: 

Podmínky účasti viz. bod 4.1 Soutěžních podmínek, soutěžní podmínky viz. odkazy 
v odpovědi k dotazu 9. 

11. Z bodu 4.1.h soutěžních podmínek jednoznačně vyplývá, že se soutěže mohou účastnit 
jak autorizovaní architekti se všeobecnou působností, tak autorizovaní architekti v oboru 
architektura a také autorizovaní inženýři v oboru pozemní stavby. Při prohlídce řešené 
lokality s výkladem bylo toto zpochybněno a bylo řečeno, že pakliže má architekt 
autorizaci pouze v oboru architektura (tedy nikoliv se všeobecnou působností), musí být 
členem autorského kolektivu ještě osoba s autorizací v oboru krajinářská architektura. 
Prosíme o ujasnění požadované kvalifikace účastníků. 

 
Odpověď: 

Osoba s autorizací v oboru krajinářská architektura není podmínkou účasti v autorském 
kolektivu SOUTĚŽE, bude však potřebná v případě ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
oceněnému kolektivu pro zajištění odborné profese, pokud ji nebude moci vykonávat 
nikdo další z autorského kolektivu v rámci své autorizace. Vzhledem k charakteru 
předmětu soutěže je však žádoucí, aby osoba s autorizací v oboru krajinářská 
architektura byla členem autorského kolektivu již od začátku. 
 

12. V podklade P.01 sa spomina - Pěší a cyklistické propojení mezi Husovou třídou a ulicí E. 
Rošického. Je vytypovana konkretna trasa pre tieto prepojenia?  Mame ich zahrnut do 
nasho navrhu v ramci riesenia parku ? 
 
Odpověď: 

Hlavní trasa tohoto propojení povede po komunikaci, která vede těsně podél hranice 
řešeného území, ale mimo něj. Toto propojení nebude předmětem soutěže. Navazuje na 
větev C a G.  
 

13. V situacii k objektu Rejnok su v riesenom uzemii zakreslene pesie komunikacie. Mame ich 
v navrhu respektovat? 
  
Odpověď: 

Zakreslení 1. NP objektu „Rejnok“ v podkladu P.04. je  pouze informativní.  Pěší 
komunikace spojené s ním neplatí. V řešeném území NEJSOU ZÁVAZNÉ ŽÁDNÉ dříve 
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navržené pěší komunikace nebo jiné objekty, inženýrské sítě vyznačené jako stávající 
jsou zrušené a nevyužijí se. 
   

14. Situace plánované stavby HCP umístěné v bezprostředním okolí řešeného území je 
v soutěžních podkladech přiložena pouze ve formátu pdf. Je možné tento podklad doplnit i 
ve formátu dwg? 
 
Odpověď: 

Bohužel ne. 

15. Ze soutěžních podkladů nejsou zcela zřejmé výškové poměry staveb plánovaných 
v bezprostředním okolí řešeného území (HCP, Rejnok). Je možné tyto podklady doplnit o 
schematický řez nebo jednoduchý hmotový model uvedených staveb, z nichž by byly 
výškové poměry patrné? Případně alespoň číselný údaj o určujících výškách těchto 
staveb vztažených k terénu? 
 
Odpověď: 

Navrhované, resp. realizované stavby v zásadě kopírují stávající terén. Podstatné jsou 
výšky navržené ZTV.  
Pro hrubou orientaci je v současné době nožné uvést pouze orientační údaje o celkové 
výšce obou objektů nad terénem: Rejnok cca 27 m v nejvyšším bodě, HCP cca 10 m od 
kóty 392,50 m n.v. Přesnější údaje nebylo v silách zadavatele zajistit nebo nebyly či 
nemohly být zadavateli od investorů předány. 
 

16. V podkladoch chyba subor s nazvom P02. Je tento sucastou P04 (sirsie uzemne 
vztahy)?alebo existuje aj samostatne? 

 
Odpověď: 

Viz. odpověď 1. Podklad P.02 je součástí podkladu P.04. 

17. Vo vykrese Rejnok dwg su zakreslene komunikacie (chodnik-betonova dlazba a mlatova 
konstrukcia na pesich trasach a okolo stromov), ktore prechadzaju samotnym objektom 
rejnok a zasahuju taktiez do arealu buduceho parku. Su tieto komunikacie existujuce, 
alebo navrhovane? Treba s nimi ratat pri samotnom navrhu? 

 
Odpověď: 

Viz. odpověď 13. 

18. Tato otazka navazuje na otazku c.2.  

„Pěší a cyklistické propojení mezi Husovou třídou a ulicí E. Rošického bude navazovat na 
dvě větve místních komunikací. Tyto stavby, vč. pěšího a cyklistického propojení budou 
vybudovány jako samostatná stavba vyčleněná ze souboru staveb ZTV pro celé území“. 

Co to znamena? Jedna sa o predmetne pesie trasy veduce cez objekt Rejnok? Zasahuju 
vobec do rieseneho uzemia parku? 

 
Odpověď: 

Viz. odpověď  12. a 13. 

19. V odst. 5.1.2 soutěžních podmínek se hovoří o podkladu P02 Technická mapa  území. V 
digitálních podkladech na adrese 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTIwMzYmZ29yZGlvb
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kJ1ZGVqb3ZpY2U= však tento podklad  chybí. Je možné ho najít někde jinde ke stažení 
nebo na pevném nosiči?  
 
Odpověď: 

Viz. odpověď 1. 

20. Na řešené území navazuje  stavba silnice Strakonická - Milady Horákové s ekoduktem. 
Prosím o poskytnutí výškových parametrů silnice, tedy příčného řezu v prostoru ekoduktu 
a podélného řezu v sousedství řešeného území jako dodatečného podkladu. 
  
Odpověď: 

Viz. doplňkový podklad DP.02. 

21. Mezi hranici řešeného území a budoucí silnicí vznikají zbytkové prostory. Existují 
konkrétní záměry na řešení těchto prostor. Je možné tyto prostory zahrnout do řešení? 
 
Odpověď: 

Do řešení nelze tyto plochy zahrnout, protože v současné době nejsou v majetku města. 
Je však třeba vycházet z platného územního plánu města (část viz. soutěžní podklady, 
nebo viz. odkaz http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/uzemni-plan/stranky/uzemni-
plan-mesta-ceske-budejovice.aspx. Znamená to, že část území se předpokládá jako 
rekreační zeleň (ZR) a patrně se stane v budoucnu součástí parku. Zástavba na 
zastavitelných plochách není v současné době známa. V rámci soutěže je tedy toto území 
mimo řešené území a nelze na něj přenášet část požadovaného obsahu řešení. V rámci 
širších vztahů je však možné (žádoucí) budoucí návaznost naznačit. 

22. Existuje podrobnější územní studie pro zastavitelné plochy sousedící s řešeným směrem 
k ulici E. Rošického a Husově třídě? Pokud ano, je možné je získat jako podklad? 
 
Odpověď: 

Viz. doplňkový podklad DP.03. Nezávaznou a pouze informativní vizualizaci a další údaje 

je možné najít na odkazu http://www.4dvory.cz. Projekt byl v této podobě zastaven. 

23. Existují demografické údaje k sídlištím Máj a Vltava, zejména počty obyvatel, jejich 
věková struktura ap. 
 
Odpověď: 

Viz. doplňkový podklad DP.07.   

24. V odstavci 6.2.1. b) je uvedeno: návrh obsahující celkové výsledné prostorové a funkční 
uspořádání území (vizi parku), situaci, popř. další výkresy zpracované v podrobnosti 
měřítka  1:250 -  celkové řešení.  
Je tímto míněno, že grafická část bude obsahovat minimálně jednu celkovou situaci v 
měřítku 1:250, nebo je požadováno více zobrazení? 
 
Odpověď: 

V tomto bodě se zadavatel omlouvá, ale ve vztahu k požadovanému formátu 
prezentačních panelů (700/1000 mm) došlo k závažné chybě při stanovení požadovaného 
měřítka grafické části soutěžního návrhu dle bodu 6.2.1 b). Měřítko 1:250 by se na 

požadovaný formát nevešlo. Nově se tedy stanovuje měřítko dle toho bodu na  1:500. 

Jinak platí, že jsou požadována min. situační zobrazení dle 6.2.1 a) a b), dále ostatní 
grafické přílohy dle 6.2.1 (kromě nepovinné písm. f)). Viz. zároveň odpověď 61. 

25. Je k dispozici digitální 3d model staveb Koncertního a kongresového centra a sportovního 
zařízení? 
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Odpověď: 

Ne. Viz odpověď 15. 

26. Ve stavebním programu je stanoveno „dětské hřiště pro různé věkové kategorie“. Myslí se 
jedno hřiště pro různé věkové kategorie nebo více hřišť pro jednotlivé věkové kategorie? 
 
Odpověď: 

Je ponecháno na autorovi.   

27. Ve stavebním programu je zmíněno, že: „Pěší a cyklistické propojení mezi Husovou třídou 
a ulicí E. Rošického bude navazovat na dvě větve místních komunikací.“  
Co je tímto myšleno? Které dvě větve jsou myšleny? Jak se tento záměr dotýká řešeného 
území, které je jasně vymezeno hranicí v podkladu P.04, a která kopíruje navržené 
komunikace?  
 
Odpověď: 

Viz. odpověď 12. 
  

28. V podkladu „28_Rejnok-Situace-DSP-změna c-2-cad2000.dwg“ jsou nakresleny 
komunikační větev CH5 tvořící uzavřenou smyčku a dvě tzv. tykadla procházející středem 
území. Tento podklad není v seznamu poskytovaných podkladů uvedeném v soutěžních 
podmínkách.  
Je nutné tyto komunikace respektovat?  
 
Odpověď: 

Není, viz. odpověď 13.  

29. Z podkladů není patrné, jak je řešen prostor před Koncertním a kongresovým centrem. V 
zadání není definován vztah parku a Koncertního a kongresového centra a z toho 
vyplývající programové požadavky.  
Je ponecháno na libovůli architektů jaký zvolí postoj ke vztahu parku a Koncertního a 
kongresového centra a zohlední ho v návrhu mimo stavební program? 
Odpověď: 

Odpověď na druhou větu dotazu: Ano. Zároveň viz. odpovědi na ostatní otázky týkající se 
KKC „Rejnok“. 
  

30. Z odstavce 6.2.1 b) není patrné kolik a jakých zobrazení a v jakém měřítku je 
požadováno. Řešené území se v měřítku 1:250 nevleze na formát 700x1000mm. Je na 
libovůli soutěžících jaké zvolí měřítko a jaký počet zobrazení? 
 
Odpověď (Opakovaná odpověď 24): 

V tomto bodě se zadavatel omlouvá, ale ve vztahu k požadovanému formátu 
prezentačních panelů (700/1000 mm) došlo k závažné chybě při stanovení požadovaného 
měřítka grafické části soutěžního návrhu dle bodu 6.2.1 b). Měřítko 1:250 by se na 

požadovaný formát nevešlo. Nově se tedy stanovuje měřítko dle toho bodu na  1:500. 

Jinak platí, že jsou požadována min. situační zobrazení dle 6.2.1 a) a b), dále ostatní 
grafické přílohy dle 6.2.1 (kromě nepovinné písm. f)). Viz. zároveň odpověď 61. 
 

31. LOKALITA 
Jsou v řešené lokalitě bývalé zátěže k odstranění? (například stávající trasy kanalizace a 
vodovou). Je nutno započítávat odstraňování zátěži do strukturovaného odhadu nákladů 
realizace projektu? Existuje nějaký znalecký posudek či průzkum ve vztahu k ekologické 
zátěži? 
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Odpověď: 
Žádné (ekologické) zátěže se dle současného stavu informovanosti zadavatele v řešeném 
území nenacházejí, byly odstraněny. Náklady s tím spojené se nebudou do 
strukturovaného odhadu nákladů započítávat. 
 

32. Jsou dostupná data o hladině podzemní vody? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 3. 
 

33. V řešené lokalitě jsou stávající dřeviny. Existuje jejich inventarizace? Jaká je jejich 
hodnota a nutnost zachování. 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 5. 
 

34. Jaká je věková skladba obyvatelstva přilehlých sídlišť? Jaké je předpokládané využití hřišť 
(skateparku) – bude ovlivňovat kapacitu hřišť. 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 23. Bude se jednat o jediný skatepark v CB, jedná se o částečnou náhradu 
za stávající skatepark u sportovní haly Na Dlouhé louce určený ke zrušení. 
 

35. Počítá se s tím, že do parku budou dojíždět i obyvatelé z jiných části města či okolí? Jak 
bude řešeno jejích parkování? Mají se v návrhu objevit i parkovací plochy? 
 
Odpověď: 
Ano, počítá, protože se počítá s novou atraktivitou tohoto prostoru v rámci města. 
Parkovací plochy nejsou předmětem řešení. Počítá se s parkováním v rámci navrženého 
ZTV a na ulici E.Rošického – viz. soutěžní podklady. 
 

36. VYMEZENÍ A OHRANIČENÍ ÚZEMÍ 
Na východní straně parku bude větev D2 a E2 dále pokračovat souběžně s ulici Husova 
až k severozápadnímu dopravnímu polookruhu a bude vymezovat další bloky zástavby? 
 
Odpověď: 
Ano, platí i pro větve F. Pozemky však nejsou v současné době ve vlastnictví města. 
 

37. Na jižní straně parku bude větev F dále pokračovat souběžně s ulicí Rošického až k 
severozápadnímu dopravnímu polookruhu a bude vymezovat další bloky zástavby na 
parcelách č. 2099/150 a 2099/147? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 36. 
 

38. Tímto pomyslným protáhnutím větví E a F k severozápadnímu dopravnímu polookruhu 
vznikají na hranici řešeného území parku nedefinované plochy například parcely č. 
2099/112, 2099/187, 2099/198, 2099/199, 2099/200, 2099/204, 2099/208, 2099/210, 
atd.... Jak budou využity v budoucnu tyto plochy? (Zejména když jsou některé z nich v 
osobním vlastnictví soukromých osob?) 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 21. 
 

39. ARCHITEKTURA 
Lze dostat další podklady k okolním již navrženým budovám? 

a) pohledy na průčelí hokejového centra ze strany parku - tedy severní a východní 
fasáda (základní rozměry, použité materiály a barevnost) 
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b) pohledy na průčelí „Rejnoka“ ze strany parku – tedy západní fasáda  
(rozměry, materiály a barevnost, vstupy atd.) 
 

Odpověď: 
Bohužel nelze, viz. odpověď 15. Projekt Rejnoka je, dle sdělení investora, ve fázi 
zpracování projektu pro územní řízení. Informace vyplývající ze studie, která je zatím 
jediným oficiálním podkladem, nejsou v tuto chvíli potvrzené. O hale HCP je možné se 
informovat na http://www.hc-pouzar.cz/ a http://www.bukolskyarchitekti.cz/, popř. na 
archiwebu. Podobně je možné se informovat o „Rejnokovi“. 
 

40. Jak bude fungovat obslužnost „Rejnoka“ pro divadelní techniku? V poskytnutém 
podkladu s názvem 28_Rejnok - Situace-DSP-zmena c-2-cad2000.dwg je v půdorysu 
v zadní části budovy od parku naznačen autobus i větší vůz. Je tedy nutno počítat, že 
větev CH4 bude sloužit jako vjezd pro obsluhu k zadnímu vchodu? 
 
Odpověď: 
Řešení „Rejnoka“ uvedené v podkladech je pouze informativní. Zadavatel v tomto stadiu 
nesouhlasí se zásobováním z navržené pěší a cyklistické komunikace. Soutěžící tedy 
nemusí s tímto vjezdem počítat. 
 

41. Jak bude pojatý prostor v těsné návaznosti na budovu „Rejnoka“? Mezi chodníkem s 
pojmenováním větev CH4 a půdorysem fasády „Rejnoka“ je téměř 6m. Jaký zde bude 
povrch, materiály, funkce...? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 40. 
 

42. KOMUNIKAČNÍ TAHY 
Má město plán stávajících nebo plánovaných cyklostezek?  Hlavně v návaznosti na nové 
městské subcentrum? Lze je dostat jako další z podkladů? 
 
Odpověď: 
Viz. doplňkový podklad DP.04. 
 

43. V poskytnutém podkladu s názvem 3_P.01 zadani- posledni.doc je v části 4. Stavební 
program vzpomenuto pěší a cyklistické propojení mezi Husovou třídou a ulicí 
E.Rošického, je definováno, po kterých komunikačních větvích bude trasováno? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 12., není definováno. 
 

44.  V poskytnutém podkladu s názvem 28_Rejnok - Situace-DSP-zmena c-2-cad2000.dwg je 
zaznačená síť chodníků a cest (v rámci řešeného území a budovy Rejnoka). Je toto 
trasování určující? zejména větev CH5 a mlatový chodník? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 12., 13., 29., 40. 
 

45. Z trasování mlatového chodníku a větve CH3 se naskýtá otázka, zda bude „Rejnok“ v 
těchto směrech volně podchozí? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď. 44. 
 

46. Severozápadní dopravní polookruh tzn. propojení ulic Strakonická a Milady Horákové 
bude zahlouben vzhledem k okolnímu terénu. Jak hluboko? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 20. 
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47. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Která vedení IS jsou určující? V poskytnutém podkladu s názvem 33_P.06 - VPS.pdf? 
nebo v podkladu 4_PO.4-SIRSI UZEMNI VZTAHY-2004.dwg? 
 
Odpověď: 
Určující jsou inženýrské sítě navržené v rámci ZTV, viz. podklad P.04 a zároveň P.02.  
 

48. Kde jsou lokalizované přípojky na IS? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 47. Napojit se na ně je možné kdekoliv v dosahu řešeného území. Jedná se 
o spádovou kanalizaci. 
 

49. Jaké jsou výškové možnosti napojení na stávající, nebo budoucí kanalizace? (Bude 
možné z řešeného území spádovat novou kanalizaci, či bude muset být řešena tlakovou 
kanalizací či jinak?) 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 48.  
 

50. V poskytnutém podkladu s názvem 28_Rejnok - Situace-DSP-zmena c-2-cad2000.dwg 
jsou zaznačeny stávající trasy kanalizace a vodovou. Budou tyto stávající IS i nadále 
využívány? > musí se na ně dbát v návrhu? 
 
Odpověď: 
Žádné STÁVAJÍCÍ IS není třeba brát v úvahu, jinak viz. odpověď 13. a 48. 
 

51. Trasování tepelného napáječe T-2 zůstává tak, jak je tomu na poskytnutém podkladu s 
názvem 33_P.06 - VPS.pdf , nezměnilo se změnou č.41? 
 
Odpověď: 
Změnou ÚPn č. 41 se trasování nezměnilo. 

 
52. Soutěžní podmínky- bod 4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace 

účastníků. Vzhledem k záměru projektu, který je z velké části krajinářský, náš dotaz zní- 
Je-li postačující kvalifikací autorizace v oboru krajinářská architektura podle paragrafu 4, 
odstavce 2, písmene c? Tedy bod f) 4.? 
 
Odpověď: 
Zde platí zejména bod 4.1 h) a bod 4.2.2, protože dále platí bod 6.5.1 f) – jednou 
z nutných výkonových fází je zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí, k čemuž 
autorizace dle bodu 4.1 f) 4. nepostačuje. Ze smyslu čestného prohlášení dle bodu 6.5.1 
f) vyplývá, že zajištění potřebných oprávnění platí již pro stadium účasti v soutěži a 
nebude zajišťováno dodatečně až v případě zadání veřejné zakázky. Jinak viz. odpověď 
11. Odsouhlaseno ČKA. 
 

53. Zajímá nás, je-li geodetické zaměření v podkladových materiálech aktuální, či bude třeba 
udělat nové, a pokud ano, bude- li třeba tuto finanční položku zahrnout do celkových 
nákladů? 
 
Odpověď: 
Zajištění dalších geodetických případně dalších průzkumů (např. dendrologických) 
podkladů nebude součástí odhadu celkových nákladů v rámci soutěže. 

 
54. Jsou-li v navazujícím prostoru řešeného území nějaké stávající nebo navrhované 

cyklostezky či inline dráhy? Pokud ano, bylo by možné dodat podkladové materiály? 
 
Odpověď: 
V bezprostředním dosahu tyto komunikace nejsou. Jinak viz. odpověď 42. 



nám. Přemysla Otakara II. č. 1 a 2,  370 92 České Budějovice tel.: 386 802 901 fax: 386 802 951 
 IČ: 00244732  DIČ: CZ00244732 
 

 
55. V článku je uvedeno:…. Umožní následně zadat zakázku na zpracování navazujících 

výkonových fází projektových prací.. v závorce je uvedeno pouze.. územní rozhodnutí, 
stavební povolení, autorský dozor a dohled nad jejich prováděním a uvedením stavby do 
užívání, což jsou inženýrské a mandatorní činnosti pro obstarání potřeb klienta, nikoliv 
výkonové fáze projektové práce vypracování potřebné projektové dokumentace na 
základě smlouvy o dílo. Dále je uvedeno že do jednacího řízení bude vyzván pouze vítěz 
a nikoliv ocenění. Zároveň v článku 11.1 je uvedeno: Vyplacená cena bude zahrnuta do 
celkového honoráře v případě, že bude mezi vyhlašovatelem a autorem oceněného 
(nikoliv vítězného) návrhu uzavřena smlouva na předmětnou zakázku za honorář obvyklý. 

 
Ptáme se, zda 1. cena 110 tis. či součet odměn je považován honorářem za studii, což je 
výkonová fáze projektové práce, která není explicitně požadována rozsahem plnění 
případné následné zakázky, přestože má být zahrnuta do celkového honoráře a zda 
nebude dále v projektové přípravě v souladu s investorem a jeho požadavky dopracována 
a požadována. 
  
Odpověď: 
K první větě :   Předpokládají se tyto výkonové fáze :  
- dopracování soutěžního návrhu – studie stavby 
- výkony pro zpracování dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby 
- výkony pro zpracování dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení 
- výkony pro zpracování dokumentace pro provedení stavby 
- výkony pro zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby – zadávací dokumentace 
- výkony při výběru zhotovitele stavby – zadání realizace stavby 
- výkony autorského dozoru při provádění stavby 
- výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do provozu (užívání) 
Předpokládá se i zajištění činností a výkonů potřebných pro zajištění či získání 
příslušných povolení a rozhodnutí. 
Ke druhé větě: V případě neúspěšného jednání s vítězem bude vyzván další oceněný 
soutěžící dle pořadí cen.   
Vyplacená cena bude zahrnuta do CELKOVÉHO honoráře v případě, že bude mezi 
vyhlašovatelem a autorem oceněného návrhu uzavřena smlouva na předmětnou zakázku 
za honorář obvyklý.   
 

56. Ptáme se, zda předmětem případného plnění, jsou také navazující výkonové fáze po 
stavebním povolení, což je prováděcí dokumentace, ze které je následná specifikace pro 
zadávací dokumentaci, jako podklad pro požadovaný autorský dozor investora případně 
technický dozor a zda se uvažuje i o zajišťování podkladů a převádění do struktury a 
požadavků následných možných různých dotačních titulů, z vypracované projektové 
dokumentace dle standardu a vyhlášek stavebního zákona. 
 
Odpověď: 
Viz odpověď 55. Pro zadavatele standardním způsobem bude zadaný a vedený technický 
dozor investora jako u jiných veřejných zakázek, tedy mimo celkový honorář. 
S výkony souvisejícími s dotačními tituly se v rámci celkového honoráře nepočítá. 
 

57. Prosíme o odpověď, zda je v případě jednacího řízení bez uveřejnění požadováno obecně 
všech devět výkonových fází projektové činnosti bez ohledu na způsob financování nebo 
jiný a v tom případě logicky navazující menší či větší požadovaný rozsah projektové 
činnosti, než obecných devět fází pro potřeby stanovení honoráře obvyklého jako 
požadovaná součást odevzdání návrhu do soutěže všemi účastníky, pokud možno ve 
stejném rozsahu vyplývajícím ze zadání. 
 
Odpověď: 
Viz odpověď 55. 
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58. 5.1.2 Je možné dodat aktuální podklad existujících cyklistických tras v okolí řešeného 
území pro účel požadovaného napojení v širších vztazích. 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 42. 
 

59. 6.2.1 písmeno b) 
Požadovaný výkres situace v měřítku 1:250 se nevejde na požadovaný formát 
100cmx70cm a to v žádné orientaci. Zároveň si dovolujeme upozornit , že toto měřítko 
vzhledem k požadovanému účelu a  typu soutěže je nestandardní a pokud je vůbec užito 
je v podrobnosti základních výkresů projektové dokumentace pro stavební povolení a 
provedení stavby tedy konečných  fází projektové přípravy, které mají na soutěž teprve 
navazovat. Prosíme o zvážení změny měřítka na 1:500 pro tento celkový výkres návrhu. 
(kdy standard ke koordinačním situacím těchto staveb ve fázi stavebního povolení je 
1:1000 až 1:500) a odpověď zda je to možné. 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 24, a 30. 
 

60. 6.2.1 písmeno c) 
Požadované měřítko výkresů budovy 1:100 až 1:50 odpovídá dle vyhlášky podrobnosti 
rozpracování dokumentace pro stavební povolení. Pro hodnocení navrhovaného 
konceptu, objemu a funkce budovy vzhledem k neurčení a nedoladění požadavků ze 
strany investora, které má proběhnout po skončení soutěže a zapracovat v rámci další 
projektové přípravy s vítězem, prosíme o zvážení  změny měřítka pro objekt zázemí na 
výkresy půdorysu a pohledů na 1:200 a odpověď zda je to možné a dostatečné. 
 
Odpověď: 
Vzhledem k předpokládané velikosti objektů, prvků atd. se ponechává požadované 
měřítko, tedy 1:100 – 1:50.   

 
61. Jaký je minimální a maximální povolený počet panelů pro grafickou část návrhu? 

 
Odpověď: 

Viz. bod 6.2.1 soutěžních podmínek. Maximální rozsah je 6 panelů, minimální není 
stanoven. 
 

62. Proč není zařazena do řešeného území funkční plocha s využitím ZR (rekreační zeleň) na 
pozemcích p.č. 2099/198, 2099/199? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 21. 
 

63. Jaké bude využití lichoběžníkové plochy na pozemcích p.č. 726/51, 726/9, 726/8 jižně od 
navrhované stavby „rejnoka“ (pro řešení širších vztahů)? S tím souvisí otázka platnosti 
funkční plochy ZL v územním plánu v těchto místech? 
 
Odpověď: 
Pro širší vztahy je závazný podklad P.04, ve kterém je zobrazen rozsah staveb ZTV 
s platným územním rozhodnutím. Jinak viz. odpověď 22. 

64. V jakém časovém horizontu bude realizována stavba objektu „Rejnoka“? Resp. pokud 
nebude realizována, bude v územním plánu tato plocha navrácena k funkčnímu využití ZL 
(zeleň lesoparků)? 
 
Odpověď: 
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„Rejnok“ je soukromá investice. Dle informací investora se zpracovává dokumentace pro 
územní rozhodnutí. Zadavateli není v současné době znám harmonogram realizace. 
Případ derealizace není zatím řešen, zřejmě by následovala příslušná změna územního 
plánu spočívající v jiném funkčním využití ploch, což však nemusí znamenat návrat 
k využití ZL. Viz. též odpověď 39. 

 
65. V jakém časovém horizontu se předpokládá realizace a s jakým využitím objektů se 

počítá v navazujících plochách mezi navrhovanou zástavbou a navrhovanou komunikací 
na p.č. 2099/147, 2099/158 a 2099/112? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 21. 

 
66. Může být účastníkem soutěže autorizovaný architekt pouze s autorizací krajinářská 

architektura? 
 
Odpověď: 
Viz. odpověď 11. a 52. 
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