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. 43
Aký režim bude mať predaj lístkov? Je možné ich predávať v rámci kaviarne, alebo je potrebné
vyhradiť pevné miesto u vstupu ako je tomu teraz?
Odpověď:
Pro prodej lístků není potřeba žádné speciální místo vytvořit, pokud se lístky budou prodávat, bude
to možné v rámci kavárny.
Otázka č. 44
Na parcelách č. 195 a 303, západne od kina, sú dnes oplotené záhrady, ktoré ale patria mestu -podľa katastru. Panel číslo 1, kde je zakreslené modou linkou riešené územie, tieto parcely
zahrňuje. Má mesto v úmysle pričleniť tieto miesta k verjnému priestoru, alebo sa plánuje s
odpredajom týchto ploch ich súčasným používateľom?
Odpověď:
Město plánuje tyto pozemky připojit k veřejnému prostoru.
Otázka č. 45
Už sa nato niekto pýtal, ale nebolo mi to úplne jasné z odpovede. 5 mio je teda určených iba na
záhradu/areál kina (v podkladoch panel č. 1 -- označené červenou linkou)? A širšie územie, modrou
linkou, sa do týchto peňazí nezahrňuje?
Odpověď:
Částka 5 mil. Kč zahrnuje především úpravy zahrady. Úpravy širšího území mohou být realizovány
v různých etapách. Vyhlašovatel rozhodne, co vše bude první realizační fáze zahrnovat, především
podle finanční náročnosti.

Ing. arch. Tomáš Veselý
Tomkova 4, 150 00 Praha 5, +420 251 566 582, +420 603 554 876 , info@arch-souteze.cz

