Doplňující informace k zadání:
Jaké využití má splňovat nově navržená zástavba v zónách B1, B2 a B3?
•

Zóna B1 by měla vycházet z požadavků pro zónu B, tzn. následující funkce:
maloobchod, kanceláře, administrativa, služby, finanční služby, řemesla,
kultura, zábava, turismus, sport, rekreace, zdraví, stravování, pošta,
telekomunikace a věda. Zóny B2 a B3 slouží primárně pro studentské koleje,
ale jako doplňkové funkce mohou být navržené funkce uvedené pro zónu B.
Zóna B1 není určena pro výstavbu studentských kolejí.

Má projekt a nově navržená zástavba respektovat také územní plán města
Varšavy?
•

Studentské projekty musí být v souladu se zadáním soutěže. Územní plán
města Varšavy není nutné zohledňovat v návrhu.

Jak striktně je nutné dodržet hranice zón A a B?
•

A jak přistoupit k návrhu v místech, kde se obě zóny překrývají? Zóny A a B
jsou v situaci nakresleny pouze orientačně a jejich hranice není nutné striktně
dodržovat. Volnější zadání umožňuje rozvíjet větší kreativitu studentů.

Jaké požadavky je nutné dodržet při návrhu počtu parkovacích stání v lokalitě?
•

Výpočet počtu parkovacích stání není požadován dle konkrétní normy nebo
vzorce. Parkování by mělo být řešeno převážně pod úrovní terénu, zadání
připouští dvě podzemní podlaží. V národním kole postupujte při návrh počtu
parkovacích míst pro jednotlivé funkce/provozy dle českých normových
požadavků.

Doporučená velikost pokojů pro studenty zahrnuje pouze pokoj nebo pokoj
včetně koupelny, kuchyně a dalšího vybavení?
•

Velikost pokojů uvedená v zadání je pouze orientační. Je na zvážení každého
studenta, jakou velikost pokojů ve studentských kolejí navrhne.

Budou ke stažení další podklady ke stávající historické budově továrny?
•

Na webu jsou k dispozici půdorysy objektu ve formátu pdf. Další podklady jako
jsou výkresy (řezy, pohledy) nebo 3D model objektu nejsou zpracovány a
nebude tak možnost si je stáhnout.

Budou k dispozici další podklady k řešenému území ve Varšavě?
•

Ke stažení je na webu dwg soubor s řešeným územím. Další podklady k
lokalitě nebudou přidané.

Jaký výstup z nástroje OneClick LCA má být součástí odevzdání?
•

Přístup do nástroje OneClick LCA bude umožněn studentům a učitelům v
průběhu prosince. Bližší informace k práci s aplikací a požadavky na
odevzdání se dozvíte na on-line školení, které se připravuje.

