
 

 

DOTAZY A ODPOVĚDI 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 

Dotaz: 

Jaká je jednotková cena (za 1 m2 bez DPH) za položení dlažby z plzeňské desky včetně 
souvisejících vrstev skladby na pěší komunikaci: a) s využitím existujících prvků z městské 
deponie, b) z nových desek? 

Odpověď: 
Jednotkovou cenu za položení dlažby z původní plzeňské desky se nepodařilo zjistit. 

Pozn. Jednotková cena nové deskové velkoformátové dlažby, která se nyní používá na území města 
Plzně, včetně konstrukčních vrstev je dle dostupných rozpočtů z připravovaných realizací 3.100 Kč/m2 
bez DPH. Obecně se prokázalo, že tato nová dlažba je ekonomičtější než původní (pokud je záměrem 
památkový aspekt nebo jemná estetická nuance, pak je použití dlažby z původní plzeňské desky 
odůvodnitelné). 

Dotaz: 

Jaká je jednotková cena plzeňské desky ze sběru? Kolik m2 plzeňské desky má město Plzeň 
k dispozici? 

Odpověď: 
Plzeňská dlažba v městské deponii (v Jateční ulici) není evidována a není tedy známo ani 
její množství ani její jednotková cena. 

Pozn. Desková dlažba, kostky, obrubníky jsou Správou veřejného statku města Plzně poskytovány  
(z deponie nebo přímo z rekonstrukcí), zdarma, resp. pouze za cenu dopravy a manipulace. 
Velké množství vesměs kvalitních kamenných obrub je v deponii v Jateční ulici. K dispozici budou též 
kostky z celého průběhu rekonstrukce Plzenecké ulice (doprava a manipulace minimální). Případně je 
možné použít historickou plzeňskou dlažbu přímo z rekonstrukcí jiných ulic (nicméně zůstává extrémní 
cena montáže atypických těžkých kusů, nutnost mechanizace atd.) 

Dotaz: 

V jaké míře se vyskytuje dlažba pod stávající živicí? 

Odpověď: 
Míra výskytu dlažby pod stávající živicí není známa. 

Dotaz: 

Nacházejí se pod asfaltovými povrchy chodníků a vozovek kostky? 

Odpověď: 
Struktura pod asfaltovými povrchy chodníků a vozovek není známa. 
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KLÁŠTER + MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

Dotaz: 

Jak fungují vchody v části klášterní zahrady využívané klášterem?  

Odpověď: 
Pro běžný provoz kláštera se používají všechny vchody. 

Pozn. Patrně nejvhodnější propojení objektu kláštera a zahrady (i pro veřejnost) je vchodem ze spojovací 
chodby přiléhající k boční lodi kostela, často se ale využívá i vchod v ose budovy kláštera. Z vnějších 
vstupů využívají severovýchodní bránu zejména skauti, jihovýchodní branku škola a jihozápadní brána 
slouží i pro vjezd a parkování vozidel (alternativním vjezdem bez parkovacího zázemí je i severovýchodní 
brána). 

Dotaz: 

Je požadováno ponechání dočasných užitkových staveb (králíkárna, kůlna na nářadí, …) 
v části klášterní zahrady využívané klášterem, nebo jsou pozůstatkem z minulosti a klášter 
netrvá na jejich zachování? 

Odpověď: 
Tyto stavby nejsou klášterem využívány a není třeba je v zahradě zachovat. 

Dotaz: 

Jaká je četnost využití klášterní zahrady skauty? 

Odpověď: 
Skauti využívají zahradu pravidelně, od pondělí do čtvrtka, vždy v odpoledních hodinách 
(až do setmění). 

Dotaz: 

Jaká je vydatnost studny v klášterní zahradě? 

Odpověď: 
Vydatnost studny v klášterní zahradě není známa, ale předpokládá se spíše menší. 

Dotaz: 

Kdo se stará a do budoucna bude starat o školní záhony v klášterní zahradě v průběhu 
letních prázdnin? 

Odpověď: 
O školní záhony v klášterní zahradě se stará zejména pan školník, služby mají i některé 
paní učitelky či dobrovolníci z řad žáků školy. 

Dotaz: 

Požaduje škola nové školní dílny? A pokud ano, zda venkovní a/nebo vnitřní? 

Odpověď: 
Škola dílny má, nové nepožaduje. 
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DOPRAVA + PARKOVÁNÍ 
 

Dotaz: 

Je vhodné povolit jízdu cyklisty v protisměru v „zóně 30“?  

Odpověď: 
Jízda cyklisty v protisměru (vozovky s jednosměrným provozem vozidel) je možná a začíná 
dokonce být běžně akceptovaná i v Plzni (historické centrum, Bezovka). 
Jako problém (z hlediska bezpečnosti) je vnímáno parkování na straně cyklistického 
„protisměru“. 

Dotaz: 

Jaký počet parkovacích míst je minimální? 

Odpověď: 
V odst. 9.3.1. soutěžních podmínek je uvedeno, že počet navržených parkovacích stání by 
měl přibližně odpovídat počtu aut dnes stojících na náměstí, v zóně Jiráskovo náměstí 
1.A.–1.E., tedy cca 160 stání pro automobily + 1 pro autobus + 1 místo pro zastavení rodičů 
dětí („parkoviště K+R“). 
Tento požadavek není závazný ve smyslu soutěžních podmínek, nicméně úměrně ke 
snižování počtu parkovacích míst se zvyšuje náročnost projednání zejména ve vztahu  
ke Správě veřejného statku města Plzně, která tento požadavek formulovala (na základě 
průzkumu vč. zahrnutí „divokých stání“), a ve vztahu k zástupcům městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany, tedy zástupcům veřejnosti, resp. zástupcům té části veřejnosti, která je 
závislá na automobilismu.  

GRAFICKÁ ČÁST SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 
 

Dotaz: 

Je možné změnit (zmenšit) měřítko celkové situace zájmového území? 

Odpověď: 
Celková situace zájmového území musí být na soutěžním panelu č. 1 zobrazena v měřítku 
1:500, jak je požadováno v odst. 6.1.1. písm. a) soutěžních podmínek. 

EKONOMICKÉ POŽADAVKY PROJEKTU 
 

Dotaz: 

Je třeba při tvorbě odhadu realizačních nákladů vycházet z aktuálních hodnot cenové 
soustavy URS? 

Odpověď:  
Ano. 

Pozn. Jednotkové ceny dle URS jsou dnes zhruba o 15 % vyšší než reálné ceny, tato skutečnost bude při 
posuzování rozpočtů zohledněna. 


