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12. 8. 2018 – 16:52 SELČ
Domníváme se, že propojení školy s jídelnou přes komunikaci je nevhodné z hlediska
bezpečnosti. Dotaz zní: Je umístění školní jídelny na pozemku 294/1 v návaznosti na aulu 1
závazné? Bude umístění školní jídelny na pozemku 315 posuzováno jako nevyhovění
soutěžním podmínkám a důvod k vyloučení ze soutěže?
Placing the cafeteria on the plot 315 is no
Umístění jídelny na pozemek 315 není
reason for elimination. It is not a part of
důvodem k vyloučení – nejedná se o porušení
Competition Condition. The Contracting
soutěžních podmínek. Zadavatel nicméně
Authority is saying in the point 3.6 of the
v bodu zadání 3.6 jasně stanovuje, že: „Jídelna
Competition Brief, that:
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se přemístí na pozemek 294/1. … Zadavatel si
představuje, že se jídelna bude využívat i pro
různé události konané ve velké aule, která bude
nově zřízena na pozemku 294/1. … “
A v bodě 3.8:

„Zadavatel za nejvhodnější řešení považuje
přestěhování celého provozu (jídelny), který je
náročný na prostor, do nové budovy.“
Umístění školní jídelny na pozemku 294/1,
nebo 315, je na uvážení soutěžícího. Přání
zadavatele je jednoznačné.
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„The cafeteria is moved to plot 294/1. … The
cafeteria could also be used for catering for
various events held in the new big auditorium,
which should be also newly set up on the
294/1 plot. …“
And in point 3.8:
„The Contracting Authority thinks that the most
suitable solution is to move the entire spaceintensive operation (cafeteria) into a new
building.“
Placing of the cafeteria t is up to contestant
decision. The Contracting Authority wish is
clear.

13. 08. 2018 – 11:38 SELČ
Dobrý den,
poskytnutý model ve formátu .dxf není po načtení kompletní. Je možné poskytnout model v
obecných formátech .obj nebo .3ds s ověřením jeho kompletnosti?
Model nelze poskytnout v jiném formátu.
Přeuložený souboru by neměl být chybový.

It is not possible to have a different format
of the model. Differently saved model may
be helpfull.

13. 08. 2018 –19:05 SELČ
I would like to know if for the booklet and for the poster we have a maximum number of
pages (A2 for Poster and A3 for Booklet)? Do we have to submit one A2 Poster?
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Ano, odevzdejte jeden Plakát velikosti A2 a
jeden Sešit. Více informací k Sešitu naleznete
nejen v Soutěžních podmínkách, ale i v bodě
54 Dodatečných informacích.

CCEA MOBA

Yes, submit one A2 Poster and one Booklet.
See Additional Information 4, point 54 and
Competition conditions for more info about
Booklet.
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14. 08. 2018 –11:38 SELČ
Chcela by som sa spýtať či jedáleň a hala, ktoré budu postavene na vedľajšom pozemku číslo
294/1, môže byť ta istá miestnosť? Alebo to musia byť zvlášť dva oddelene priestory?
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Bylo by dobré, aby tyto dva prostory mohly
fungovat paralelně a nezávisle na sobě. Tj.
může se stát, že se v jídelně budou stravovat
žáci a v aule bude nějaký jiný program.

CCEA MOBA

It would be good if these two spaces,
cafeteria and hall on plot 294/1, to work in
parallel - It may happen to be that the pupils
are on the lunch and there is another event
going on in the hall.

