CCEA MOBA

NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA
OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

OTÁZKY A ODPOVĚDI A DODATEČNÉ INFORMACE
http://cceamoba.cz/namestimestabenesova/
https://ezak.benesov-city.cz/contract_display_393.html
V souvislosti s výše zmíněnou architektonicko-urbanistickou soutěží o návrh zveřejňuje Zadavatel v souladu s § 98 ZZVZ,
Soutěžním řádem ČKA v platném znění a Soutěžními podmínkami a podklady vysvětlení soutěžních podmínek. Dle bodu 5.3
Soutěžních podmínek vysvětluje soutěžní dokumentaci a odpovídá na dotazy soutěžících.
Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních dokumentace pouze písemně na emailovou adresu sekretáře
soutěže: novotny@moba.name
Vysvětlení soutěžních podmínek bude s textem žádosti (dotazu) bez identifikace účastníka zveřejněno na profilu zadavatele
do 3 dnů od obdržení žádosti (dotazu).
Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 1

DOTAZ
V zadání je návrh řešení proluky mezi domy č. p. 228 a č.
p. 230, včetně pozemku p. č. 95. Pozemek p. č. 95, ale
není ve vlastnictví města - je tedy předpoklad, že bude
využíván samostatně nebo ho lze propojit s náměstím,
případně s uvažovanou pasáží mezi malým a velkým
náměstím?
Jaké využití má nyní prostor dvora, kterým by pasáž
vedla? Případně čím jsme v těchto prostorech
limitováni? Je možné tyto prostory navštívit? (nyní nejsou
veřejně přístupné)
dotaz přijat dne 5. 4. 2018, v 11:20 hodin CEST

DOTAZ
U nároží kostela sv. Anny se nachází komunikace. V
podkladech je uvedena dokumentace rekonstrukce
Tyršovy ulice - posledním místem před náměstím, které
je zahrnuto v řešení, je zpomalovací pruh (zvýšení
nivelity). Je nutné toto řešení zachovat tak, jak je
navrženo v této dokumentaci nebo je případně možné
tento prvek posunout o kousek dále od náměstí a za
ním zúžit profil komunikace?
dotaz přijat dne 5. 4. 2018, v 11:20 hodin CEST
ODPOVĚĎ
Úprava v současně navrženém řešení Tyršovy ulice je
možná. Je třeba mít na paměti, že proveditelnost takové
změny závisí na prostorových nárocích pro konkrétní
úpravu a Zadavatel k ní bude přistupovat s ohledem na
přínosnost a náročnost takové změny.
odpověď zveřejněna dne 9. 4. 2018

ODPOVĚĎ
Zadavatel nemá jasný názor na budoucí funkci proluky a
forma využití prostoru proluky je na rozhodnutí
soutěžícího.
Pozemek p. č. 95 není v současnosti v majetku města,
ale město s jeho majitelem jedná a v rámci soutěže lze
počítat s jeho zastavěním, či jiným využitím.
Lze tedy uvažovat i o pasáži mezi malým a velkým
náměstím, navazující domy i dvůr v majetku města jsou.
Využití je limitováno pouze stávající okolní výstavbou,
územním plánem a ostatními standardními předpisy. V
současnosti je pozemek p. č. 95 nevyužitý. Pozemek
bohužel není přístupný.
odpověď zveřejněna dne 9. 4. 2018
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