Otázka č.24:
V podklade č. 6 (geodetické zameranie) je porast stromov na mieste odporúčaného umiestnenia
vyhliadkovej veže výrazne hustejší, než napr. v tesnom susedstve kružnice západným aj východným
smerom po chodníku/hrebeni, čo je čitateľné aj z poskytnutých fotografií (viď príloha, vyznačené
červenými elipsami).
Aký je postoj/požiadavka ohľadom ochrany zelene, resp. k prípadnému výrubu stromov kvôli
umiestneniu vyhliadkovej veže? Ako bude posudzovaný tento aspekt – jedným z kritérií hodnotenia
je urbanisticko-krajinárske začlenenie do prostredia, riešené územie je celé biocentrom miestneho
významu, v dotyku sa nachádza genofondová lokalita. Vzhľadom k týmto faktom sú poskytnuté
informácie k situovaniu veže voči jestvujúcej zeleni len veľmi kusé.
Geodetický podklad je pre návrh umiestnenia veže do terénu a zelene zásadný – avšak zameranie
stromov severne od hrebeňa je veľmi detailné aj ďaleko od odporúčaného umiestnenia, kým
zachytenie stromov južne od hrebeňa v bezprostrednej blízkosti odporúčanej kružnice je značne
menej podrobné. Tiež sa neuvádza priemer kmeňa, resp. koruny stromov (aspoň orientačne, napr.
ako je v podklade uvedená ich výška).

Odpoveď:
Geodetické zameranie bolo realizované pre plochu s prevahou občianskej vybavenosti 7.24.OV/1, v
rámci ktorej sa má situovať vyhliadková veža. Zameranie stromov od hrebeňa smerom na sever
bolo poskytnuté geodetom nad rámec tejto požiadavky.
Požiadavka ohľadom ochrany zelene nebola v Súťažných podmienkach formulovaná, existujúca
zeleň sa nepokladá za chránenú. Miera ochrany/výrubu stromov je na uvážení účastníka. Konkrétny
spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií je v kompetencii poroty. Bude vychádzať aj z vzájomného
porovnávania kvalít rôznych súťažných návrhov, takže nie je možné ho podrobnejšie definovať pred
preskúmaním súťažných návrhov.
Bližší dendrologický prieskum nebude vzhľadom na pokročilý termín súťaže poskytnutý. V
prípade, že účastník pokladá informácie o priemeroch kmeňov a korún stromov za podstatné pre
svoj návrh, odporúčame mu osobnú obhliadku miesta.

Otázka č.25:
Nakoľko je možné osadenie vyhliadkovej veže aj mimo vyznačenú kružnicu? Má lokalizovanie
kružnice zadávateľom zámer alebo význam, ktorý nie je v podkladoch popísaný alebo čitateľný?
Odpoveď:
Osadenie vyhliadkovej veže je možné aj mimo vyznačenú kružnicu - tá označuje iba odporúčanú
hranicu umiestnenia vyhliadkovej veže. Z hľadiska realizovateľnosti je nutné, aby sa veža
nachádzala v území, kde je jej budúce povolenie úradmi reálne - teda v "ploche s prevahou
občianskej vybavenosti 7.24.OV/1" a zároveň mimo genofondovú lokalitu.
Lokalizovanie kružnice nemá nijaký iný zámer ani význam, ktorý by nebol v podkladoch alebo
odpovediach na predchádzajúce doplňujúce otázky popísaný alebo čitateľný.

