Architektonická soutěž
Revitalizace Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech
Zodpovězení příchozích dotazů k soutěžnímu zadání č. 7
Vyhlašovatel
Název/Jméno:
Sídlo/Adresa:
Zástupce vyhlašovatele:
E-mail:
IČ:

Město Slatiňany
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník, starosta města
i.jenik@slatinany.cz
00270920

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


V zadání je uvedena investice 35 mil. Kč za předmět plnění soutěže, kterým je
„zpracování architektonického návrhu revitalizace stavby bývalého Kabeláčova
mlýna“. V upřesňujícím zadání je předmět plnění soutěže rozšířen také o přilehlý park. Je
částka 35 mil. uvažována za rekonstrukci mlýna i parku?
Předpokládané investiční náklady obsahují náklad na hlavní objekt včetně
přiléhajících venkovních ploch uvnitř areálu.



Je možné umístit na formátech grafické části jiné vizualizace, fotografie, kresby nebo
schémata, než je uvedeno v článku 7.1.1 a)-e) soutěžních podmínek a pokud ano, budou
porotou posuzovány?
Použití doplňujících vizualizací, fotografií, kreseb nebo schémat není vyloučeno.
Doplňující grafická zobrazení nebudou rozhodující při hodnocení poroty.



Je požadováno, aby zákresy do fotografií byly umístěny na prvním panelu?
Zákresy fotografií nemusí být na prvním panelu.



Může zadavatel upřesnit provozní doby jednotlivých funkčních celků:
 Infocentrum
 Knihovna
 Klubovny
Je možné mít pro tyto provozy společné vstupní foyer, při zachování odděleného vstupu
do hlavního sálu?
Provozní doby budou proměnné. Pro infocentrum a knihovnu lze uvažovat
s provozem od 8-mi do 18-ti hodin. Klubovny mohou být v provozu i do nočních
hodin.

Vstupní foyer společný pro řadu funkcí je přípustný. Rozhodující jsou oddělené
uzamykatelné celky infocentra s knihovnou, ostatních funkčních prostor a případného
ubytování.



Vzhledem k tomu, že je odevzdání 17.5. do 14:00, což je středa, bylo by možné, prosím,
přesunout termín odevzdání o jeden den? Důvod: aby bylo možno v klidu vytisknout
panely v pondělí a odevzdat na poštu v pondělí odpoledne. Pokud zůstane odevzdání ve
středu 14:00 je riziko, že panely pošta nestihne doručit, pokud budou podány v pondělí
po 14:00.
Posun termínu stanoveného pro odevzdání soutěžních návrhů není možný.

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

