[Centre for Central European Architecture]

DODATEČNÉ INFORMACE č. 8
k architektonické soutěži o návrh „NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7“
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název:		
Městská část Praha 7
Zastoupená:
Mgr. Janem Čižinským – starostou
Sídlo:		
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO:		
00063754
DIČ:		
CZ00063754
Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
E-mail:		
kovacevic@ccea.cz

Zadavatel byl v souvislosti s výše uvedenou architektonickou
soutěží o návrh požádán o dodatečné informace. Z tohoto důvodu
zadavatel poskytuje dodatečné informace k výše uvedené architektonické soutěži o návrh.

Dodatečná informace č. 8.01
dotaz:
Jsou nějaké požadavky na zabezpečení / oddělení zóny klienta
a úředníka na přepážkách (matriky a evidence obyvatel)?

šeno tak, že každý pracovník bude mít k dispozici dostatečný
prostor přímo na přepážce, kde může zpracovávat agendu (tj.
dostatečnou pracovní plochu, úložné prostory, prostor na
tiskárnu). Nutná je tam, kde se budou pracovníci na přepážkách střídat (Živnostenský odbor).

odpověď:
Hlavními požadavky jsou podmínky vhodné pro komunikaci
tak, aby se klient s pracovníkem dobře slyšeli, tj. pokud možno např. nikoli přes skleněnou přepážku pomocí mikrofonu.
Vhodné je také zvukové oddělení klientů u jednotlivých přepážek, aby se klienti navzájem neslyšeli. Pracovníci na přepážce
by měli mít možnost signalizovat případné nebezpečí ochrance (bezpečnostní tlačítko).
Dodatečná informace č. 8.02
dotaz:
Odbor výstavby oddělení administrativně právní - řeší pouze /
většinou přestupky? Kolik osob z oddělení se přestupky zabývá?
Zabývají se tito zaměstnanci jen přestupky?
odpověď:
Přestupky se na tomto oddělení zabývají vedoucí oddělení
a právník, tedy 2 osoby.
Dodatečná informace č. 8.03
dotaz:
Kolik zaměstnanců OŽP řeší přestupky? Zabývají se tito
zaměstnanci jen přestupky?
odpověď:
Žádní zaměstnanci OŽP neřeší pouze přestupky, přestupky
spolu s další agendou řeší 4 zaměstnanci.

Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=234&IDZak=5984

a na webových stránkách soutěže

www.novaradnicepraha7.cz/?page_id=41

4. 3. 2016
čas doručení: 17:12

Dodatečná informace č. 8.05
dotaz:
V zadání soutěže v popisu fungování jednotlivých odborů
a oddělení úřadu se na str. 20 píše o Odboru strategického
plánování. K tomuto odboru chybí popis fungování, můžete
prosím doplnit? V zadání je pravděpodobně také uvedena
chybná zkratka odboru (ORU).
odpověď:
Tento odbor je teprve plánován a dosud není rozhodnuto,
zda bude realizován. Jeho náplní by měly být agendy spojené
s rozvojem strategického plánu městské části a agendy související s řízením projektů podpořených z dotací EU (projektová
koordinace; Místní agenda 21).
Dodatečná informace č. 8.06
dotaz:
Jak jsou ošetřena autorská práva původního architekta budovy?
odpověď:
Původní architekt bude porotou přizván jako odborný znalec.

8. 3. 2016
čas doručení: 16:09

Dodatečná informace č. 8.04
dotaz:
Je nutná rezerva v kancelářích pro pracovníky na přepážce
pokud bude na přepážkách dostatek denního osvětlení?
Z jakého důvodu je rezerva pro pracovníky řepážek požadována?

Dodatečná informace č. 8.07
dotaz:
Můžete prosím potvrdit/vyvrátit že se počítá se zdvojenýma
podlahami v kancelářích pro instalaci datových a silnoproudých
rozvodu?

odpověď:
Rezerva není nutná, pokud bude přepážkové pracoviště ře-

odpověď:
Je to na rozhodnutí soutěžícího.
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8. 3. 2016
čas doručení: 16:58
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Dodatečná informace č. 8.08
dotaz:
Pro odbor sociální péče a integraci cizinců je v zadání požadavek
na kanceláře pro 2 pracovníky ze zákonných důvodů - musí se
zde jednat o kancelář coby zcela oddělený stavební prostor?
Jaký je to zákonný důvod? Nelze pro soukromější jednání zřídit
hovorny a integrovat více pracovišť dohromady?

Dodatečná informace č. 8.11
dotaz:
Je zde nějaké objemové omezení, je možné vykonzolovat
jakýkoli objem nad ulici a jaký by byl limit takového řešení?

odpověď:
Na těchto odborech vyžaduje zadavatel kvůli zajištění kvality
služeb skutečně pracovní prostory vždy pro 2 pracovníky a navíc ještě možnost využití hovorny či jednací místnosti. Pracovními prostory je míněna samostatná, stavebně oddělená místnost.

9. 3. 2016
čas doručení: 18:39

9. 3. 2016
čas doručení: 16:15

Dodatečná informace č. 8.09
dotaz:
Jsou nějaké požadavky či bližší určení velikosti serverovny?
odpověď:
Velikost není určena.

9. 3. 2016
čas doručení: 17:07

Dodatečná informace č. 8.10
dotaz:
Jaká může být maximální výška budovy v metrech od přízemí,
vzhledem k vašim očekáváním a regulaci?
odpověď:
Berte prosím v potaz, že výška budovy nemá být měněna.

Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=234&IDZak=5984

a na webových stránkách soutěže

www.novaradnicepraha7.cz/?page_id=41

odpověď:
Objemový limit je právě současný objem budovy. Jedinými
prvky, které mohou být přidány, jsou balcony.

Dodatečná informace č. 8.12
dotaz:
Náš návrh může dorazit před středou 16. 3. Bude na adrese
v pondělí a v úterý někdo, kdo převezme návrh od zásilkové
služby? UPS jej může doručit pozdě večer. Co se stane, když
balík dorazí mimo otvírací hodiny (například v pondělí v 19:00
nebo v úterý v 16:00)?
Je tato poštovní adresa správná?
nabr. Kpt. Jaroše 1000/7
170 000 Praha 7
odpověď:
UPS nebo jiná zásilková služba by měla vědět nebo být instruována, že musí dodržet otvírací hodiny podatelny. Když balík
dorazí mimo otvírací hodiny, v podatelně nebude nikdo, kdo
by jej převzal. Zásilková služba jej bude muset doručit následující den. Viz bod 8. soutěžních podmínek.
Adresa je správná, podatelna se nachází v přízemí budovy.
9. 3. 2016
čas doručení: 18:48

Dodatečná informace č. 8.13
dotaz:
dotaz k bodu 6.1.1. – lze za vizualizaci interiéru (vstupního patra)
považovat pohled z exteriéru směrem do interiéru?
odpověď:
Ano, pokud je v ní vidět do interiéru.
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9. 3. 2016
čas doručení: 20:17
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Dodatečná informace č. 8.14
dotaz:
Zobrazení interiéru má být vyrendrováno nebo čárové?
odpověď:
Je na uvážení soutěžících, jak nejlépe představí svůj návrh.
Dodatečná informace č. 8.15
dotaz:
Co přesně je “zákres do fotografie”?
odpověď:
Je to zákres v dané fotografii (podklad č. 02), metoda zákresu
je na soutěžících.
Dodatečná informace č. 8.16
dotaz:
Axonometrické zobrazení má být interior nebo exterior?
odpověď:
Má to být exterior s přízemím a suterénem rozloženým tak,
aby v těchto dvou patrech bylo vidět I do interiéru. Případně,
pokud to bud eve vašem návrhu důležité, může být vidět do
interiéru i v jiných podlažích.
9. 3. 2016
čas doručení: 22:07

V Praze dne 11. 3 2016

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
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