Protokol
o průběhu a výsledcích soutěže
POROTHERM DŮM
2012 - 2013
14. ročníku
veřejné anonymní soutěže architektonických studií
„Viladům v intravilánu obce“
Příloha č. 1
Odpovědi odborné poroty soutěže POROTHERM DŮM 2012 – 2013 Viladům v intravilánu
obce na dotazy, které byly doručeny sekretariátu soutěže do termínu stanovenému
podmínkami soutěže, tj. do 3. 9. 2012. Všechny dotazy byly doručeny e-mailem.
__________________________________________________________________________
Dotaz:
Co je míněno pojmem "samostatná stavba" v bodě 1.3 soutěžních podmínek?
Odpověď:
Samostatnou stavbou je míněna stavba stojící samostatně.
Dotaz:
Co je míněno větou: „a s minimálně jedním bytem, který bude splňovat stavební požadavky
vyhlášky č. 398/2009 Sb. (tento byt bude moci sloužit bez stavebních úprav tělesně
postiženým osobám).“ Je tím míněn upravitelný byt, nebo byt zvláštního určení dle §11 dané
vyhlášky? Pokud je míněn byt zvláštního určení, je tento byt určen k užívání osobami
s tělesným, nebo zrakovým postižením?
Odpověď:
Je tím míněn byt zvláštního určení pro osoby s tělesným i zrakovým postižením.
Dotaz:
V bodě 7.3.1. soutěžních podmínek je uvedeno "minimálně po dvou perspektivních
vizualizacích exteriéru a interiéru…“ je tím míněno, že budou odevzdány 2 perspektivy
exteriéru a 2 perspektivy interiéru?
Odpověď:
Budou odevzdány minimálně 2 perspektivy exteriéru a minimálně 2 perspektivy
interiéru.

Dotaz:
Jakým způsobem budou zpřístupněny soutěžícím všechny soutěžní návrhy dle §11 odst. 3
soutěžního řádu ČKA a jakým způsobem budou soutěžní návrhy zveřejněny dle §11 odst. 2
soutěžního řádu ČKA?
Odpověď:
V souladu se soutěžním řádem ČKA budou tyto informace uvedeny v Protokolu o
průběhu a výsledcích soutěže.
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Dotaz:
Je možné účastnit se soutěže jako student architektury, který ukončil studium? (bez titulu)
Odpověď:
Ano.

Dotaz:
Může být viladům v proluce nebo se má jednat o samostatně stojící dům
Odpověď:
Jedná se o samostatně stojící dům.
Dotaz:
V podmínkách je uvedeno, že se smí účastnit fyzické nebo právnické osoby, případně jejich
sdružení. Jedná se tedy o podnikatele, takže asi není možné, aby se jí účastnili nepodnikající
osoby? Jde o to, že v současnosti přecházím z pracovního poměru na živnostenský list, tedy
budu fyzická osoba, ale chtěla bych spolupracovat s kolegyní, která není ani fyzická, ani
právnická osoba. A ještě se chci zeptat, jestli fyzická nebo právnická osoba musí mít
autorizaci?
Odpověď:
Soutěž je otevřená a může se zúčastnit každý, kdo odevzdá dokumentaci v souladu
s podmínkami soutěže. Formulací, že soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické
osoby, popřípadě jejich sdružení je míněno nikoliv vymezení, že soutěž je určena pro
podnikatelské subjekty „fyzické a právnické osoby“, ale naopak, že se mohou
zúčastnit jak jednotlivci, tak firmy či jejich sdružení. Účast je, jak uvádějí soutěžní
podmínky v bodě 4.1, umožněna každému, kdo vyhoví veškerým požadavkům
stanoveným v těchto soutěžních podmínkách.
Dotaz:
Zadanie je koncivané s dôrazom na problematiku začlenenia viladomu do urbánnej mestskej
štruktúry alebo je zadanie všeobecné, zúžené na intravilán obce?
Odpověď:
Zadání je všeobecné, zúžené na intravilán obce.

Dotaz:
Počet bytů v objektu 4-8 je závazný? Dům s více byty / např. 12 / je neakceptovatelný i tehdy
pokud se nejedná o jednoznačně bytový dům, ale o tzv. kompaktní bydlení kombinující
výhody rodinného a bytového domu?
Odpověď:
Počet bytů v objektu 4-8 je závazný.
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