Soutěž o návrh na „Rekonstrukci a dostavbu kina a úpravu okolí, Česká
Kamenice“
Město Česká Kamenice
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se
Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění, vyhlásilo dne
1. března 2019 veřejnou architektonickou soutěž o návrh na řešení „Rekonstrukce a dostavba kina
a úprava okolí, Česká Kamenice“. Soutěž o návrh je vyhlášena jako otevřená soutěž o návrh ve
smyslu § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(„ZZVZ“).
Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení Soutěžních podmínek, a to v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ
včetně přesného znění žádosti bez identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal.

Otázka č. 39
Dobrý den,
ze zaměření 1.patra není zřejmé současné rozdělení dvou bytů v severní části budovy. Je možné
určit umístění dveří do místnosti s oknem nad hlavním vstupem a tím určit, ke kterému bytu tato
místnost náleží.
Děkuji.
Odpověď:
Rozdělení bytů je patrné ze zaměření ve formátu *.pdf, které vyhlašovatel již dříve doplnil.
Otázka č. 40
A question from our team:
Is the blue limit drawn in the boards layout to be considered as a competition area limit?
Je modrá hranice hranicí řešeného území?
Odpověď:
We have 2 lines on board:
red line – this is first limit – inner area – where you can design new part of building, and blue line –
surrounding area. Do not cross red line with building, blue line – is not strict, it is competition area.
Ano, máme vyznačeny 2 hranice, vnitřní řešené území (červená hranice) a modrá hranice – jako
celkové řešené území. Modrá hranice není závazná.
Otázka č. 41
Dobrý den,
V půdorysech 1. patra je prostor, který podle výkresů není přístupný z žádného z bytů (místnost, do
které vede 2. okno zleva na severní fasádě). Bylo by možné upřesnit, ke kterému z bytů tento
prostor patří a kudy se do něj vstupuje?
Odpověď:
Viz odpověď na otázky č. 38 a 39.
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Otázka č. 42
Dobrý den,
Posílám dotaz k architektonické soutěži „Česká Kamenice“:
Je možné rozšířit širší řešené území ulice Palackého až k ulici Lipová včetně napojení na komunikaci
v ul. Lipová?
Odpověď:
Ano, vnější hranice řešeného území není závazná, případné rozšíření je věcí soutěžícího. Je ale
nutné dodržet předepsaná měřítka výkresů.
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