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Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce  
zadávaná podle ustanovení § 9, § 12 odstavec (3), § 16, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 (dále jen Zákon) 

s názvem 

Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska – severní fasáda 
prelatury 

Veřejná zakázka je spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
registrační číslo projektu CZ.1.11/2.1.00/06.001067 

Areál benediktinského opatství v Rajhradě je evidován v seznamu kulturních památek ČR jako kulturní 
památka, která podléhá zákonu č.20/1987 Sb., o státní památkové péči 

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu  
otevřené řízení 

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

ČÍSLO 3 
 

Ve smyslu ustanovení § 49 odstavec (2) a (3) Zákona, zadavatel sděluje všem známým zájemcům 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto: 

Dotaz č. 16 

Položka číslo 11 
Informační deska – ve výkresové části je uvedena výška 530 mm (ve výkazu výměr uvedena výška 
830 mm) – který rozměr platí? Předpokládaná tloušťka tabule? Dále ve výkresu uvedena kartáčovaná 
mosaz, v technické zprávě uveden měděný plech – co platí? 
Odpověď zadavatele 
Platí rozměr dle výkresové dokumentaci, ve Výkazu výměr došlo k překlepu. Děkujeme za 
upozornění, opraveno do Výkazu výměr Revize06 
Materiál byl dlouze diskutován se zástupci památkové péče, proto došlo k nejednoznačnému 
uvedení materiálu. Deska bude provedena z mědi. 
Předpoklad odlévané desky popř. plátu tl. cca 1cm v vytepanými nápisy. 

Dotaz č. 17 

Položka číslo 19 
Přesun dvou tabulí – bližší specifikace? (rozměr, předpokládaný typ úpravy,…) 
Odpověď zadavatele 
Rozměr tabulí (spíš možná plakátů ) je š. cca 1100mm a v. cca 6200mm. Jde o plachtu kotvenou 
k fasádě pomocí konzolek a napínáků. 
Úprava spočívá v doplnění označení „Severní fasáda“ pod stávající nápis „Výstavní prostory - jižní 
křídlo - prelatury „ na jednom z plakátů. 
Doplnění dotisknutím popř. navařením „záplaty“ s textem. Přesný text nutno odsouhlasit 
s investorem. 
Přesun na sousední neopravenou fasádu, přesné místo určí investor. 
Stávající plakáty pro lepší představu v příloze, jedná se dva pravé plakáty (ne označení expozice). 

V Brně dne 15. října 2012 ve spolupráci se zadavatelem  zpracoval Ing. Jiří Kudělka 

Přílohy: Výkaz výměr Revize06(xls) 

 Stávající plakáty 


