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Město Slatiňany, jako vyhlašovatel architektonické soutěže „Revitalizace Kabeláčova mlýna
ve Slatiňanech“ obdrželo následující dotazy k soutěžnímu zadání:


Prosím o doplnění, výšky ±0,000 mlýna a trafostanice, pokud možno i dalších výškových
bodů na pozemku s návazností na mlýn a opěrnou stěnu na hranici parcely podél cesty na
zámek.
Osazení objektu mlýna je definováno dostatečným způsobem v podkladu P02 zaměření a P03 Mapy- soubor zamek.dxf. Na požádání doplňujeme ±0,000=269,40
m.n.m pro mlýn. Podklady k trafostanici nejsou k dispozici. Další výškové kóty jsou
součástí podkladu P03 Mapy- soubor zamek.dxf.



Je možné posunutí termínu odevzdání soutěžních návrhů? Myslíme si, že pokud je
součástí řešení i veřejný prostor kolem objektu, tak je zapotřebí i podkladů k této práci a
ty dodány nebyly.
Informace obsažené v podkladu P03 Mapy- soubor zamek.dxf považujeme za
dostačující pro vypracování soutěžního návrhu v požadovaném rozsahu. Termín
stanovený pro odevzdání soutěžních návrhů definovaný v soutěžních podmínkách
zůstává nezměněn.



Je možné k povinným vizualizacím do zákresových fotek doplnit i další zákres do fotky
z námi vybraného místa pohledu?
Použití doplňujících zákresů není vyloučeno. Doplňující grafická zobrazení nebudou
rozhodující při hodnocení poroty.



Je možné doplnit vizualizacím interiérů?
Použití doplňujících vizualizací interiérů není vyloučeno. Doplňující grafická
zobrazení nebudou rozhodující při hodnocení poroty.



Jaký má být režim přechodného ubytování? Ubytování pro účinkující, občany v nouzi
apod. Musí být řešeno jako součást mlýna nebo samostatně stojící objekt v řešeném
území?
Přechodné ubytování by mělo sloužit pro potřeby společenského centra a pro
operativní potřeby města. Přechodné ubytování by nemělo sloužit jako sociální
bydlení. Umístění samostatného objektu přechodného ubytování nebylo v zadání
uvažováno, ale není v podmínkách vyloučeno.

Ve Slatiňanech dne 3. května 2017
MVDr. Ivan Jeník, starosta města

