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Věc: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem
K Vaší žádosti o dodatečné informace ze dne 15. 10. 2012 uvádíme následující:
Dotaz č. 1:
Dne 23. 10. byly na profilu zadavatele zveřejněny dodatečné informace č. 9, které obsahují tuto
odpověď na dotaz:
Prosíme o doplnění následujících výkresů a dokumentů:
Knihy prefabrikátů („tribunové hlediště“)
Hlavní provozní objekt
- Výpis zámečničiny
- Výpis klempířiny
- Tvary a celková statická část
Tribuna A2
- Kompletní půdorysy
- Kompletní řezy
- Výpis dveří
- Výpis podlah
- Pohledy
- Výkopy
- Mobiliář – výpis
- Popis loga
- Prefa
- Střecha
- Komunikace
- Výpis klempířiny
- Tvary a celková statická část
- Ocelová konstrukce
Tribuna A3
- Kompletní půdorysy
- Kompletní řezy
- Výpis dveří
- Výpis oken
- Výpis podlah
- Pohledy
- Výkopy
- Mobiliář – výpis
- Popis loga
- Prefa
- Střecha
- Komunikace
- Výpis klempířiny
- Tvary a celková statická část
- Ocelová konstrukce
Sektor F
Dispozice sektoru „F“ – Stávající stav
Dispozice sektoru „F“ – Nový stav
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-2Půdorys ochozu M1.3
Řez A-A‘
Řez B-B‘
Schodiště M2.7
Řez C-C‘
Schodiště M2.8
Řez D-D‘
Řez kolektorem
Oplocení vnitřní – OP1
Oplocení vnější – OP2
Zábradlí ochozu Z1 a Z2
Zábradlí Z5 a Z6
Zábradlí Z7 a Z8
Dispozice poklady
Pokladna – půdorys, řez, pohled
Pokladna – základy
Pokladna – výpis prvků
Oplocení F1.02 + pokladna
- Není jediný výkres
- Půdorysy
- Řezy
- Situace
- Střecha
- Základy
Stavební úpravy Spartaku
- Kompletní půdorysy
- Kompletní řezy
- Střecha
- Výpis zámečničiny
Občerstvení
- Technická zpráva + specifikace buňkového kontejneru
- Situace (umístění buňky)
Ukazatel skóre
- Základy
- Ocelovka
Osvětlení
- Základy – piloty
- Výpis zámečničiny
Vyhřívání hrací plochy
- Situace a technický popis
Odpověď:
Při exportaci dat na další úložná média došlo z neznámého důvodu k chybě v převodu a tím ve složce v projektové
dokumentaci chybí některé dokumenty (výkresy, technické zprávy). Na profilu zadavatele byla opětovně umístěna
projektová dokumentace doplněná o chybějící dokumenty.

Dne15. 10. 2012 byly souladu s touto odpovědí na profilu zadavatele uveřejněny doplněné
dokumenty. Bohužel ani tento balík dokumentů neobsahuji specifikaci loga. Níže uvádím informace
o logech, které se nám podařilo zjistit z dostupných dokumentů.
- Provozním objekt – z pohledů je patrné, že jde o nápis „městský stadion“ a jednotlivá písmena
jsou 1 m velká, potřebovali bychom doplnit materiál, způsob kotvení atp.
- Tribuna A2 – v pohledech ne nápis „FK ÚSTÍ NAD LABEM“. Není jasné zda se jedná o desku
nebo o nápis + například ocelový rám okolo.
- Tribuna A3 – zde jsme v pohledech logo ani neobjevili, ve výkazu výměr ale přesto je.
Ještě jednou tedy žádám o doplnění potřebných dokumentů, které specifikují provedení log.
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-3Odpověď:
- logo na tribuně A1 bude provedeno z kovových písmen (pohledová strana ošetřena reflexní
úpravou). Výška písmen cca 1 m, délka nápisu cca 10,5 m. Podrobnou specifikaci loga bude
vybraný zhotovitel řešit v dokumentaci realizace stavby.
- logo na tribuně A2 bude provedeno z kovové desky cca 3,0 m x 2,0 m. Na desce bude uveden
název sportovního klubu s tím, že název klubu bude možné variabilně měnit. Podrobnou specifikaci
loga bude vybraný zhotovitel řešit v dokumentaci realizace stavby.
- logo na tribuně A3 bude provedeno z kovové desky cca 4,0 m x 2,0 m. Deska bude použita pro
reklamní účely.

S pozdravem
Ivo Zíka
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