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VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 5
EXPLANATION OF COMPETITION CONDITIONS NO. 5
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 obdržel žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek
soutěže o návrh. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě, a to včetně přesného znění žádosti.

Dotaz č. 1:
Je možné vrámci areálu navrhovat podzemní objekty, do jaké hloubky?

Odpověď č. 1:
Ano, v rámci areálu je možné navrhovat podzemní objekty – s přihlédnutím k přiměřenosti investičních nákladů.
Uvažovaná hloubka podzemní stavby by byla až přibližně 7 metrů. Skutečná možná hloubka podzemní stavby
bude muset být ověřena.
Yes, it is possible to design underground structures – keeping in mind the adequacy of investment costs. The supposed
depth of the structure would be up to approximately 7 meters. The actual possible depth of the underground structure
will have to be checked.

Dotaz č. 2:
Bylo by možné upřesnit výškovou kótu podlahy hromadné garáže vzhledem k nadmořské výšce?
Odpověď č. 2:
Výšková kóta podlahy hromadné garáže je zjistitelná z dodatečně vydaného podkladu GFR_Travnickova_stavajici
stav.pdf
The height of the floor of the common garage is in the additionally issued document GFR_Travnickova_stavajici stav.pdf.
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Dotaz č. 3:
Parkovací stání v areálu je určeno pouze pro zaměstnance finančního úřadu, nebo má být řešeno i pro
veřejnost? Můžete prosím více specifikovat případné požadavky pro stání pro veřejnost (např.: jejich počet,
propojení nebo oddělení od ostatních stání...)

Odpověď č. 3:
Parkovací stání v reálu je určeno především pro zaměstnance Finanční správy. Jejich specifikace vyplyne
z dopracování studie, pro účely soutěže můžete uvažovat s alespoň 15 krátkodobými stáními a zbylým počtem
dlouhodobých stání.
Parking area is mainly for the employees of the Financial Administration. The specification of places will result from the
finalization of the study, for the purpose of the competition you can count with at least 15 short-time parking spaces
and the rest for the long-time parking.

V Praze dne 5. 7. 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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