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VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 2
EXPLANATION OF COMPETITION CONDITIONS NO. 2
Identifikační údaje zadavatele / Contracting Authority
Název zadavatele
Name of the contracting authority

Generální finanční ředitelství

IČO

72080043

Adresa sídla
Headquarters address

Lazarská 15/7, 110 00 Praha

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele
Authorized representative of the

Mgr. Ing. Radana Nedvědová, ředitelka Sekce ekonomiky

Contracting Authority

Identifikační údaje soutěže o návrh / Identification data of the Contracting Authority
Název soutěže o návrh

GFŘ Dislokace Brno: Areál Trávníčkova

Design contest title

GFD Dislocation Brno: Complex Trávníčkova

Profil zadavatele
Contracting Authority Profile

https://nen.nipez.cz/profil/nukib

Zadavatel výše uvedené architektonické soutěže o návrh dne 17. 6. obdržel žádost o vysvětlení soutěžních
podmínek soutěže o návrh. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě, a to včetně přesného
znění žádosti.

Dotaz č. 1:
Nerozumíme poskytnutým řezům jednotlivých objektů. Prosíme o sdělení absolutní výškové kóty +-0,000 k
jednotlivým objektům.

Odpověď č. 1:
Pro vysvětlení výkresů stávajícího stavu poskytujeme část studie proveditelnosti „GFR_Travnickova_stavajici
stav.pdf“, která současný stav zpracovává. Kóty, včetně +/-0,000, jsou v ní vyznačeny.
In order to better explain the drawings of the current state, we provide a part of a feasibility study
“GFR_Travnickova_stavajici stav.pdf” which deals with the current state. The dimensions, including +/-0,000, are marked
there.

Dotaz č. 2:
Parkovací stání - Město Brno má ojedinělé normy na parkovací místa. Je možné ve výpočtu parkovacích míst pro
tuto lokalitu počítat se - Součinitelem redukce počtu stání - s charakterem území C

Odpověď č. 2:
Při výpočtu parkovacích míst je možné počítat se součinitelem redukce počtu stání pro charakter území B = 0,6.
For the calculation of the number of the parking places it is possible to count with the coefficient of reduction of the
parking places for the character of the locality B = 0,6.
V Praze dne 19. 6. 2019
Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
MOBA studio s.r.o., administrátor soutěže o návrh
na základě smlouvy o plné moci
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