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MEZINÁRODNÍ URBANISTICKÁ DVOUFÁZOVÁ OTEVŘENÁ IDEOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH / 

THE INTERNATIONAL URBAN DESIGN TWO-PHASE OPEN IDEA COMPETITION 
„Areál brněnského výstaviště a navazujících území“ / 

„The Brno Trade Fairs and its Surroundings“ 
 

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE /  EXPLANATION OF COMPETITION 
DOCUMENTATION  

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 4 / ADDITIONAL INFORMATION NR. 4 
dle §99 zákona č. 134/2016 Sb. a §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA. 

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou soutěží o návrh doplňuje zadávací podmínky. 
/ 

In accordance with § 99 of Act no. 134/2016 Coll. and §10 par. 3 of the Code of Competition of the Czech 
Chamber of Architects. In the context of above Competition, announcer adds the Competition 

Documentation.  
 

Identifikační údaje veřejného zadavatele / Announcer of the competition: 
Statutární město Brno 
Se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČO:     44992785 
DIČ:     CZ44992785 
Zastoupeno / Represented by:   Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města / Mayor of the city 
Kontaktní osoba / Contact person: Ing. arch. David Mikulášek 
e-mail:     mikulasek.david@kambrno.cz 
 
Zadavatel zaslal účastníkům ve II. fázi soutěže podložky ve tvaru výřezu v části modelu určené pro vkládání, 
na které mohou účastníci nalepit své vkládací modely. Podložku, resp. vkládací model je možné pro potřebu 
snadnější manipulace rozdělit na dvě části dle uvážení soutěžících. 
Dále zadavatel sděluje soutěžícím, že mají možnost prohlédnout si model určený pro vkládání v Brně v 
prostorách URBAN CENTRA u vrátnice  
 
na adrese:  URBAN CENTRUM, Mečová 5, Stará radnice, 602 00 Brno 

https://urbancentrum.brno.cz 
v termínu:   od 3. do 17.11.2017 
v čase:    pondělí - pátek 10.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 h 
 
Translation:  
Announcer sent to competitors in the second phase of the competition the solid boards in the shape of 
cutout, on which competitors can stick their scale models. At the discretion of the competitors, solid board, 
event. scale model is possible to divide into two parts for better manipulation. 
Also the announcer offers to competitors possibility to view the model in Brno in URBAN CENTRE next to 
gatekeeper  
 
at the address:  URBAN CENTRUM, Mečová 5, Stará radnice, 602 00 Brno 

https://urbancentrum.brno.cz 
in term:   from 3th until 17th November 2017 
in time:   Monday - Friday 10.00 - 12.00 a.m. / 1.00 - 6.00 p.m. 
 
 
 
V Brně dne 30. října 2017     Ing. arch Michal Sedláček 
       Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o. 
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