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14. 4. 2018, 12:41 (cz)

14. 4. 2018, 12:41 (en)

106 / Zadání hovoří o 14 parkovacích místech. Je
třeba tyto parkoviště začlenit do nového
dopravního řešení okolí, nebo by se měly
nacházet uvnitř školního areálu? Mají-li být uvnitř
školního areálu, je možné je uvažovat podzemní
parkování?

106 / The brief mentions 14 parking lots. Are
these parking lots supposed to be integrated
within the new road layout or should they be
inside the school perimeter? If they are inside the
school perimeter is it possible to have them
underground together with a basement level?

Jak je uvedeno na stránce 3 soutěžního Zadání:
"Soutěžící by měli v řešeném území navrhnout 14
soutěžících.

As is stated on page 4 of the Competition Brief: “In the
competition site, participants should plan for 14 parking
spaces.” Their positioning is up to the contestants’
consideration.

15. 4. 2018, 18:39 (sk)

15. 4. 2018, 18:39 (en)

parkovacích stání." Jejich umístění je na uvážení

107 / Is it possible to submit the competition
panels in the Slovak language?

107 / Môžu byť súťažné návrhy prezentované aj v
slovenskom jazyku?

The proposal can be submitted in Czech or English,
according to point 12.1 of the Competition Conditions.

Návrh může být odevzdán v českém nebo anglickém
jazyce, dle bodu 12.1 Soutěžních podmínek.

16. 4. 2018, 12:32 (en)

16. 4. 2018, 12:32 (cz)

108 / In the answer to question No. 56 it was
allowed to cross the boundary of the solved
territory towards Nádražní Street. Is it possible to
use the same approach the boundary of the
affected area on the south and south-east side
(primarily part of the boundary of the designed
or affected area, which is determined by the arc
of the proposed communication) and, due to the
related Smíchov Jih project, between Nádražní
Street and the competition area?

108 / V odpovědi na dotaz č. 56 bylo povoleno
přesáhnout hranici řešeného území směrem do
Nádražní ulice. Je na jižní a jihovýchodní straně
(primárně se jedná o část hranice řešeného resp.
dotčeného území, která je určena obloukem
navrhované komunikace) možné k hranici
řešeného a dotčeného území (vzhledem k
návaznosti na související projekt Smíchov Jih)
přistupovat volněji a navrhnout úpravu vedení
komunikace mezi Nádražní ulicí a řešeným
územím?

Yes, it is possible. Please take into account the answers to
all previous questions on this topic, in particular answers
55 (DI 6) and 20 (DI 3).

Ano, je to možné. Vemte prosím v potaz odpovědi na
všechny předchozí otázky týkající se tématu, zejména
odpověď č. 55 (DI 6) a č. 20 (DI 3).

16. 4. 2018, 15:02 (en)

109 / I would like to ask you, because the
competition as well as the jury are
international... All the texts that the proposal will
contain should be in English, or can we leave
them (in our case) in the Slovak?

16. 4. 2018, 15:02 (sk)

109 / Rad by som sa opytal, vzhladom na to, ze je
sutaz medzinarodna, tak ako aj porota... vsetky
texty, ktore bude navrh obsahovat, by mali byt v
anglictine, alebo ich staci ponechat (v nasom
pripade) v slovencine?

The proposal can be presented in Czech or English,
according to point 12.1 of the Competition Conditions.

Návrh může být prezentován v českém nebo anglickém
jazyce, dle bodu 12.1 Soutěžních podmínek.

16. 4. 2018, 19:24 (cz)

110 / Can we design a service communication to
bring children to school within the territory
concerned?

16. 4. 2018, 19:24 (cz)

110 / Mužeme navrhnout servisní komunikaci pro
přivážení dětí do školy v rámci dotčeného území?

Yes, you can.

Ano, můžete.
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17. 4. 2018, 12:35 (cz)
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111 / Je možné snížit velikost modelu ve formátu
sketch-up a object. V současné době jsou nad 1
milion MB a 500 000 MB. (Myslím, že se jiní
soutěžící také potýkají s velikostí souboru.) Náš
nejrychlejší počítač ji nemůže otevřít, i když se
nechal běžet několik a dní a nocí.

111 / Please could the sketch-up and the object
file be reduced in size. They are currently over 1
Million MB and 500,000MB respectively. (I think
there are other competitors also struggling with
the file size.) Our fastest computer cannot open
it, even when left running over nights and days.

Bohužel, zmenšeným modelem nedisponujeme.

Unfortunately, we cannot provide a smaller model.

112 / Kde můžeme najít cenové stavební
standardy v anglickém jazyce?

112 / Where can building cost information be
found in English?

Jsou vydány pouze v českém jazyce.

They are issued in Czech language only.

17. 4. 2018, 15:17 (cz)

17. 4. 2018, 15:17 (en)

113 / Můžete specifikovat doporučenou velikost
pro druhou menší tělocvičnu? Nebo alespoň jaké
funkce v ní jsou požadovány? tj. míra osvětlení,
malé basketbalové hřiště apod.

113 / Could you please specify the suggest size
for the second smaller gym? or at least what
functions will be used within it? ie. weight
lighting, small basketball court etc.

Toto je na uvážení soutěžících.

It is up to the contestants’ consideration.

114 / Kolik výtahů je potřeba?

114 / How many elevator lifts will be required?

Toto je na uvážení soutěžících.

It is up to the contestants’ consideration.

115 / Pokud jde o Další doporučení v Zadání,
„Areál školy by měl být uzavíratelný." ... znamená
to, že celé místo by mělo být oploceno s
uzavřenými vstupy? Jak můžeme očekávat, že
bude škola přístupná po školním vyučování?

115 / In regards to Other recommendations in
the brief, "school complex should be fully
closed"...does this mean the whole site should be
fenced off with gated entries? how can we expect
the school to be accessed after school hours?

Pro účely této soutěže to znamená, že části školního
komplexu, kde probíhá vzdělávání dětí, by měly být
uzavřeny buď plotem, nebo jinou formou překážky pro
jejich bezpečnost.

For the purpose of this competition this means that the
parts of the school complex, where the children’s
education take place, should be closable either by fence
or other form of obstacle for their safety.

116 / Je možné předpokládat, že hlavní vstup pro
všechny návštěvníky a studenty je od západu od
hlavní pěší komunikace?

116 / is it safe to assume the main entry for all
visitors and students is from the west off the
main pedestrian road?

Toto je na uvážení soutěžících.

It is up to the contestants’ consideration.
17. 4. 2018, 19:27 (cz)
17. 4. 2018, 19:27 (en)

117 / dle bodu 4.1 písm. d) soutěžních podmínek
je možné účastnit se soutěže s individuální licencí
na projektovou činnost?

117 / at the point 4.1 d) of Competition
Conditions is it possible to partecipate to the
competition with individual licence for design
activity?

Ano, je.

Yes, it is.

118 / Co myslíte spojením "datová schránka" a
"číslem autorizace" v dokumentu "účastník
soutěže" v souboru "PP 01 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
VZOR"?

118 / What do you mean with "data box" and
"authorization number" in the tab" competition
participant" in the file "PP 01- IDENTIFICATION
DATA SPECIMEN"?

Datová schránka je oficiálním, nepovinným,
komunikačním nástrojem pro úřední styk mezi subjekty –
toto pole je nepovinné. Číslo autorizace je číslo Osvědčení
o autorizaci vydávané například komorou nebo
profesním sdružením.

Data box is an official, non-obligatory, communication
channel between subjects in official procurements – this
field is voluntary. Authorization number is number of
your design license issued by your profession chamber
or other bureau – this field is voluntary
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18. 4. 2018, 17:03 (cz)

18. 4. 2018, 17:03 (en)

119 / Jaká je, prosím, maximální velikost
digitálních dat odevzdání 1. Fáze?

119 / Which will be max. file size for the digital
submission in phase 1, please?

Není stanovena žádná maximální velikost. Věříme však, že
účastníci budou rozumní a zašlou kvalitní soubory, co
nejkompaktnější, s ohledem na to, že v ideálním případě
by měly být přenositelné prostřednictvím e-mailu (10
MB).

There is no maximum size. But we trust that the
participants will be reasonable and upload quality files as
compact as possible, bearing in mind that ideally they
should be transferable via email (10 MB).
19. 4. 2018, 21:34 (en)

19. 4. 2018, 21:34 (cz)

120 / It is known that the number of total heights
is 4, but it is measured from the level 200 or from
the level 197, that is, from the pedestrian area or
from the sports area.

120 / Je známo, že počet podlaží je 4, ale je měřen
od úrovně 200 m n. m. nebo od úrovně 197 m n.
m., tj. Od pěší zóny nebo ze sportovního areálu.
Počet podlaží není stanoven a záleží na jednotlivém
návrhu.

The number of floors is not “measured”. The number of
floors depends on the individual design.

20. 4. 2018, 13:17 (en)

20. 4. 2018, 13:17 (en)

121 / PP.01 obsahuje pole IČO, datovou schránku
a autorizační číslo. Nejsem si jistý, kde je najÍT můžete mi to říct?

121 / PP.01 asks for an ID number, Data Box and
Authorisation Number. I’m not sure where to find
these – can you tell me?

Viz DI 118

Please see No. 118

122 / PP.01 obsahuje pole "bankovní spojení".
Předpokládám, že to znamená bankovní údaje
[název účtu, kód banky a číslo účtu] – můžete
potvrdit, že je to takto správně?

122 / PP.01 asks for “Bank Connection”. I assume
this means Bank Details [account name, sort
code and account number] - would you mind
confirming that is correct?

Ano, takto je to správně.

Yes, it is correct.

123 / PP.02 obsahuje podmínku 4.1d) a požaduje,
abych prohlásil, že naše společnost je "zapsána v
Obchodním rejstříku nebo jiném registru". Jsme
registrováni u RIBA [Royal Institute of British
Architects] a ARB [Architects Registration Board Předpokládám, že splňuje požadavek 4.1d),
můžete potvrdit, že je to v pořádku?

123 / PP.02 has condition 4.1d) requesting that I
declare our company is “registered in the
Commercial Register or other register”. We are
registered with RIBA [Royal Institute of British
Architects] and ARB [Architects Registration
Board] – I assume that meets the requirement for
4.1d), can you confirm that is OK?

Ano, toto postačuje jako prokázání splnění podmínky
účasti dle 4.1.d).

Yes, this is sufficient as proof of fulfilment of the criteria
for participation according to 4.1.d).
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