
ODPOVĚDI PRO SOUTĚŽÍCÍ 
 
Poznámka:  originál otázky od soutěžících jsou uvedeny v původním znění (z tohoto 

důvodu není upravena diakritika a chyby)  
 Modře jsou uvedeny odpovědi 
   
Dovolujeme si požádat o zodpovězení několika dotazů ohledně soutěže o návrh Náměstí a 
přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí: 
 
1. parkování 
- Kolik parkovacích míst je třeba zachovat u tělocvičny v ulici Kostelní vzhledem k jejímu 
provozu?  
 
Záleží na konceptu a jednotlivém návrhu tato limita neexistuje 

2. Jakým způsobem je tělocvična využívaná a jaké má kapacity? –  

 Tělocvična Komenského – rozměry 17,3 x 29,2 metru. V době školního vyučování slouží pro 
potřeby školy, v odpoledních hodinách od cca 15 do 21 hodin každý den pro veřejnost a 
sportovní oddíly (nejvíce tréninky volejbal, fotbal). O víkendech je celodenně využita pro 
zápasy volejbalistů.  

3. Kolik parkovacích míst je potřeba u lékařských ordinací na Náměstí? 
 
Záleží na konceptu a jednotlivém návrhu tato limita neexistuje 
 
4. Jsou nějaká další místa či instituce, kterým je nutno zajistit parkování přímo na náměstí, 
případně s jakou kapacitou?  
 
Je potřeba zajistit vyhrazená parkovací místa pro Městský úřad Velké Meziříčí (neboli pro 
město Velké Meziříčí): 

- 2 místa nyní jsou tyto místa situovány před budovou České spořitelny mohou však 
být umístěna i někde na Náměstí v blízkosti – tyto místa slouží a i v budoucnosti 
by měla sloužit pro potřeby MěÚ a autoškol, které zde každý pracovní den 
využívají tyto místa pro zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění (ve spolupráci se 
zkušebním komisařem řidičů z Městského úřadu Velké Meziříčí). 
3 místa – tyto místa slouží a i v budoucnosti by měla sloužit pro potřeby MěÚ, 
zejména pro návštěvy vedení města, či pro dočasné parkování služebních vozidel 
MěÚ. Nyní jsou tyto místa situovány v ulici Radnická (hned vedle budovy Měú), 
mohou však být umístěna i někde na Náměstí v blízkosti radnice  

 
Je potřeba v rámci parkování počítat s těmito skupinami:  

- rezidenti 
- návštěvníci (ti, co sem přijedou na nákupy, za návštěvou institucí, atd.), 
- zásobování - obsluha obchodů a provozoven na náměstí.  
 

 
5. V upřesňujících podmínkách zadání je uvedeno, že by v rozsahu vymezeného území mělo 
být zachováno cca 100 parkovacích míst. Vychází toto číslo z nějaké konkrétní potřeby 
obslužnosti, či bydlení apod.? 
 
Číslo cca 100 vychází z konsenzu, kdy zbytek do současného počtu parkovacích míst bude 
zajištěn na přilehlých plochách za řekou Balinkou. Rozvržení a počet parkovacích míst 
v konkrétním prostoru vychází z konceptu každého ze soutěžících. 
 



Dle materiálu z roku 2008 bylo v řešeném území a bezprostřední blízkosti napočítáno 
303 osob s trvalým pobytem včetně dětí 
124 osob vlastnící nemovitost 
204 podnikajících fyzických nebo právnických osob (sídlo nebo provozovna) 
Za rok 2008 vydáno cca 500 karet k bezplatnému vjezdu na náměstí  
 
6. pořádání akcí 
- Chtěl bych Vás požádat o seznam akcí, jež během roku na náměstí pořádáte, případně byste 
chtěli v budoucnu pořádat, délku trvání těchto akcí a jejich přibližnou návštěvnost, popřípadě 
prostorovou náročnost v případě trhů a podobně. 

 Akce na Náměstí 

         Novoroční ohňostroj  - 1.1.  odpoledne, náměstí uzavřeno, ohňostroj 
odpálen ze střechy Jupiter clubu 

         Řemeslné trhy – jednodenní akce obvykle květen a prosinec, na 
zadlážděné části náměstí, provoz omezen 

         Muzikanti dětem – charitativní koncert, celodenní sobotní akce 
koncem května, náměstí uzavřeno, pódium před radnicí, diváci na 
zadlážděné části 

         Požární útok – hasičská soutěž, jednou až dvakrát ročně, náměstí 
uzavřeno, probíhá v prostoru od kašny směrem do ulice Komenského 

         Pouť – probíhá v druhé polovině června, obvykle od čtvrtku do 
neděle, atrakce jsou na celé zadlážděné části náměstí, o víkendu navíc 
stánky na chodníku a náměstí je po dva dny uzavřeno 

         Velkomeziříčské kulturní léto- před pomníkem padlých směrem 
k radnici postaveno po dobu akce od června do září mobilní pódium, diváci 
sedí na lavičkách, které se po konkrétní akci odnášení do kontejneru u 
pódia. Jednotlivé akce probíhají především o víkendech, prostor 
zadlážděné části stačí pro diváky, takže provoz obvykle není omezen 

         Den země – jednodenní akce v září na zadlážděné části náměstí 
mezi radnicí a pomníkem, provoz omezen 

         Adventní světýlka – jednodenní akce v neděli  za začátku adventu, 
před radnicí pódium, náměstí uzavřeno 

        Mezinárodní filozofický festival probíhající týden během června  

http://www.festivalfilosofie.cz/cz/o-festivalu/ 

 

 Kromě těchto tradičních zde probíhají různé jiné nárazové akce (např. prezentace firem) 
s různým požadavkem na zábor plochy. Většinou  však stačí prostor mezi radnicí a pomníkem 
padlých.  

 

http://www.festivalfilosofie.cz/cz/o-festivalu/


7. inženýrské sítě 
- V poskytnutých podkladech jsou samostatné cadové soubory s grafickým zaznačením 
jednotlivých sítí, ale bez podkresu katastrem, či jiným mapovým podkladem. Pravděpodobně 
byly soubory vytvořeny v jiném programu se systémem referencí jednotlivých výkresů, který 
se mi nepodařilo propojit. 
 
Chtěl bych Vás proto poprosit, zda by bylo možné poskytnout všechny sítě v jednom souboru 
s mapovým podkladem, popřípadě alespoň v grafické podobě v pdf. – 
 
Podklady pro soutěž byly připraveny tak, že lze jednotlivé sítě nahrát jako externí reference 
do souboru: velmez_polohopis_hranice_řešení (globální souřadnicový systém, souřadnice 
0,0,0) 
 všechny sítě v jednom souboru s mapovým podkladem  soubor PDF a dwg zašleme v případě 
potřeby  na vyžádání 
 
 
8. vzhledem k rozdilne hodine nejzassiho odevzdani navrhu v souteznich podkladech prosime 
tento cas upresnit (v bodu 11.1. je cas stanoven do 13:30, v bodu 12.terminy souteze je pak 
stanoven na 24.06. 2016 do 16.30 hodin) – 
 
 omlouváme se za administrativní chybu odevzdání platí tak, jak je uvedeno v bodu 12. - 
24.06. 2016 do 16.30 hodin  
 
 
9. v podkladech je na namesti v ramci zamereni prezentovano 7 lip - ve skutecnosti vsak 
podle googleview je jiz jeden strom odstranen - jaky je tedy aktualni pocet stromu? 
V současnosti je na náměstí 5 lip 
 
10. kdy doslo k jednotlivym etapam predlazdeni namesti a kdy byla polozena dlazba pred 
radnici a v jejim okoli  
 
V letech 1986 až 1987 před radnicí a jižní strana náměstí 
V letech 1994 až 1996 severní strana náměstí 
 
11. je treba v ramci projektu resit uskladneni demontovanych prvku podia a hlediste (lavicek) 
mimo sezonu kulturniho leta nebo je toto jiz v soucasnosti vyreseno? 
 
 Není součástí soutěžního úkolu – důležitá je zmínka o demontovatelnosti ve smyslu 
praktičnosti. Samotný prostor pro skladování je vyřešen 
 
12. co je mysleno pojmem "6subjektu" v odstavci tykajiciho se trhu v upresnujicich 
podminkach zadani 
 
Myšlen je prostor pro šest trhovců, kteří jsou na náměstí dnes čtyři pravidelně 
 
13. co je mysleno pojmem "mobilni a pevne reklamy" v odstavci "městský nábytek"  v 
upresnujicich podminkach zadani 
 
Tak například mobilní stojany s nabídkou restaurací, obchodů apod..  
Pevné ve smyslu poutačů, nástěnek, info sloupků apod. 
 

 


