Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

URBANISTICKO–DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU
PŘED TERMINÁLY 1 A 2
LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA
V souladu s ustanovením odst. 12. 3
soutěžních podmínek zveřejňují

DOTAZY K OTÁZKÁM SOUTĚŽE,
KTERÉ ZODPOVÍDÁ ORGANIZÁTOR,
A ODPOVĚDI NA TYTO DOTAZY
KE DNI 9. 7. 2015

Žádné dotazy ve lhůtě stanovené v soutěžních
podmínkách nebyly vzneseny. Na technické
dotazy doručené po uplynutí této lhůty
se porota rozhodla odpovědět:

ZNĚNÍ DOTAZU:

ZNĚNÍ DOTAZU:

Výřez na výkrese má být 1:1000 přitom
obrázek zobrazený v rozvržení výkresu
(viz. P.14_Závazná úprava soutěžního
panelu_vzor.pdf ) není v tomto měřítku;
3d model není úplný, chybí estakády,
přestřešení...

Je podklad P.04 nutné vyplniť
pre 1. kolo súťaže?

ODPOVĚĎ:
Platí, že situace na panelu bude v měřítku
1:1000, natočení a rozsah území dle
P.14_Závazná úprava soutěžního panelu_vzor.pdf. Výřez může být oproti P.14 mírně
posunutý, nemělo by to však mít vliv na zobrazení
požadovaného území.
3d model území obsahuje hladiny budovy,
mosty, terén a zeleň. Slouží k hmotové
představě o území, podrobnější bohužel není k
dispozici. Soutěžící jej mohou dle uvážení
doplnit.

Pokiaľ je na predchádzajúcú otázku odpoveď
áno, mohla by byť tabulka P.04 zaslaná
účastníkom súťaže s vyplnením stávajúcich
údajov?
Pri zozname podkladov je uvedené toto:
P.04 Vzor tabulky bilancí:
k vyplnění základních ukazatelů stavby
(pro 2. kolo) (*.xls)
ďalej je uvedené toto:
6. 1. 3 Textová část pro I. soutěžní kolo bude...
c) tabulka bilancí (dle soutěžních podkladů)
- jeho podrobnosť je natoľko zarážajúca,
že pravdepodobne došlo k chybe a prosil by
som o zaslanie tabuľky určenej pre 1.kolo

ODPOVĚĎ:
Vyplněná tabulka bilancí je podmínkou
pouze pro 2. kolo.
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ZNĚNÍ DOTAZU:

Dle zadání je třeba dodržet vzdálenost 30 m
mezi fasádou a veřejnou dopravou. Toto v
současnosti nesplňují autobusy MHD u terminálu 2. Je třeba přemístit jejich nástupiště za
hranici 30 m, anebo je naopak možné
přiblížit autobusy i v případě terminálu 1?

ODPOVĚĎ:

Autobusy MHD mají výjimku a mohou do
ochranne zóny 30m. Avšak z důvodu únosnosti
nemohou na 1. komunikaci přímo před halu.

Žádné další dotazy nebudou zodpovídány.

