CENA NADACE PROMĚNY 2011
dotazy soutěžících a odpovědi poroty
Dokument je průběžně aktualizován.
Poslední aktualizace: 15. 7. 2011

DOTAZ: Je možné v rámci požadovaného návrhu úpravy bezprostředního okolí
dopravního hřiště včetně formy oplocení měnit trasu oplocení dopravního
hřiště? / Rozumí se úpravou oplocení dopravního hřiště i změna jeho trasy,
zejména směrem vně ze zájmového území? / Je možné upravovat, měnit a
posouvat oplocení dopravního hřiště?
ODPOVĚĎ: V rámci změny trasování oplocení dopravního hřiště je možné pouze
zrušit propojení mezi dopravním hřištěm a kavárnou a dotčený pozemek
přičlenit k parku. Jiné změny trasování oplocení dopravního hřiště nejsou
přípustné.
DOTAZ: Je možné soutěžní podklady doplnit o zaměření nebo jakoukoli
dokumentaci dopravního hřiště? / Můžeme obdržet polohopisný plán
dopravního hřiště, pokud existuje? / Prosíme o zaslání podkladů vnitřního
členění dopravního hřiště.
ODPOVĚĎ: Město nemá požadované podklady (dokumentaci dopravního hřiště,
polohopisný plán) k dispozici.
DOTAZ: Bude odhad nákladů na rozvojovou péči parku po dobu tří let obsahovat
provozní náklady na závlahy travnatých ploch? Jak je to v případě provozních
nákladů na veřejné osvětlení, spotřeby el. energie, ostatní technické
infrastruktury?
ODPOVĚĎ: Odhad nákladů na rozvojovou péči o park bude obsahovat provozní
náklady na automatické závlahy. Veřejné osvětlení a elektrická energie jsou
hrazeny za celé město, mimo správu zeleně. Náklady na prvky technické
infrastruktury nebudou zahrnuty do odhadu nákladů na rozvojovou péči o park.
DOTAZ: Existuje „oficiální“ doporučený způsob řešení cyklistického provozu
v parku?
ODPOVĚĎ: Cyklistický provoz, mimo malých dětí a dopravního hřiště, město
doporučuje směrovat podél severní strany parku (ulice Svojsíkova) a podél
východní strany parku (ulice Daliborova) tak, aby cyklistům byl umožněn
přesun ze severní a severozápadní části města směrem k Labi.
DOTAZ: Lze sochu rudoarmějce v rámci úprav jejího okolí posunout či natočit? /
Je podstavec pod sochou rudoarmějce nedílnou součástí sochy, nebo je možné
jej změnit (např. změnit velikost, tvar nebo jej odstranit)?
ODPOVĚĎ: Sochu rudoarmějce nelze posunout ani natočit. Podstavec pod sochou
rudoarmějce je nedílnou součástí sochy a není možné jej odstranit ani jakkoli
změnit. Upravit lze pouze jeho okolí. Podrobnosti k úpravě sochy rudoarmějce
naleznete v soutěžním podkladu P.13 Souhlas Ministerstva obrany k úpravě
parteru památníku cti a slávy Sovětské armády.
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DOTAZ: Je částka 700-900 tis. Kč, uvedená v Soutěžním zadání (soutěžní
podklad P.01) jako roční rozpočet na údržbu Jiráskových sadů, bez DPH nebo
včetně DPH?
ODPOVĚĎ: Uvedená částka je bez DPH.
DOTAZ: Je k dispozici ortofotomapa širšího území v potřebném rozlišení, bez
vyznačení řešeného území a ve formátu jpg, gif apod.?
ODPOVĚĎ: Ano. Ortofotomapu širšího území ve formátu jpg naleznete na webu
nadace jakožto doplnění soutěžního podkladu P.03 Ortofotomapa.
DOTAZ: V případě, že soutěžní návrh překročí hranice řešeného území vymezené
soutěžními podmínkami, bude toto důvodem k vyloučení z hodnocení? / Lze
přesáhnout návrhem (naznačením souvislostí) hranice řešeného území?
ODPOVĚĎ: Soutěžní návrhy, které překročí hranici řešeného území, nebudou
vyloučeny z hodnocení s tím, že předmětem hodnocení bude pouze řešené
území vymezené soutěžními podmínkami.
DOTAZ: Lze část výkresu „návrh řešení vybraného charakteristického prostoru
v měřítku 1:200“ (odst. 6.1.1. písm. c) Soutěžních podmínek) doplnit dalšími
zobrazeními (axonometrie, zákres do fotografie apod.)?
ODPOVĚĎ: Ano.
DOTAZ: Lze v rámci výkresu „návrh řešení vybraného charakteristického
prostoru v měřítku 1:200“ (viz odst. 6.1.1. písm. c) Soutěžních podmínek) řešit i dva
nebo více prostorů?
ODPOVĚĎ: Ano.
DOTAZ: Mohou být i další výkresy doplněny podružnými vyobrazeními?
ODPOVĚĎ: Ano.
DOTAZ: Jakou podrobnost má mít strukturovaný odhad nákladů realizace
projektu a propočet nákladů na rozvojovou péči parku?
ODPOVĚĎ: Odhad investičních nákladů bude mít rozsah jednoduchého propočtu
nákladů odpovídajícího fázi architektonické studie. Odhad provozních nákladů
bude zahrnovat hlavní nákladové položky ve výši odhadovaných agregovaných
dodavatelských cen činností při péči o park odpovídajících svou výší specifikaci,
času a místu péče.
DOTAZ: V Soutěžních podmínkách, odst. 6.1.1. je pro grafickou přílohu uvedenou
pod písmenem b) požadován formát B1 na šířku a měřítko 1:500. Je možné
tento výkres odevzdat s upraveným měřítkem na formátu A1, tak jako budou
odevzdány všechny ostatní grafické přílohy?
ODPOVĚĎ: Ne.
DOTAZ: Jaký formát by měla mít případná pátá grafická příloha – volný výkres?
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ODPOVĚĎ: Pátá grafická příloha – volný výkres je požadována ke zpracování ve
formátu A1 na šířku.
DOTAZ: Je grafickou část soutěžního návrhu možné rovnou vytisknout na
materiál typu Kapaplast či Forex?
ODPOVĚĎ: Ano.
DOTAZ: Jak má být soutěžní návrh zkompletován pro odevzdání (má být vše, tj.
CD + grafické přílohy + textová příloha + obálka Autor, zabaleno v 1 deskách a
jak mají být desky označeny?
ODPOVĚĎ: Všechny části soutěžního návrhu budou vloženy do desek
s neporušeným obalem, na kterém bude nápis „Cena nadace PROMĚNY 2011“.
DOTAZ: Na situaci dendrologického průzkumu podél ulice Žižkova není zanesena
lipová alej (zhruba v délce od cukrárny směrem k rohu s pomníkem).
ODPOVĚĎ: Dendrologický průzkum na tuto část zájmového území zpracován
nebyl. Stromořadí je zaměřeno v technické mapě, ve které budou stromy
druhově označeny. Takto upravená technická mapa bude zařazena do
soutěžních podkladů jako doplnění soutěžního podkladu P.10 a zveřejněna na
webu nadace do 30. 6. 2011.
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