Otázky a odpovede k vysvetleniu súťažných podmienok vyhlásenej
verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov
„Širšie centrum a Nám. sv. Egídia“
(otázky doručené vyhlasovateľovi súťaže v lehote na komunikáciu s účastníkmi do 03.08.2018 do 14:00 hod.)

Otázky:
a) V podmienkach je uvedené, že súťaže sa môže zúčastniť každý "... oprávnený na činnosť
podľa §4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch ...". Znamená to, prosím, že výlučne podľa §4 Zákona č. 138/1992 Zb. alebo aj vrátane
§4a Zákona č. 138/1992 Zb. Resp. môžu sa zúčastniť autorizovaní architekti alebo autorizovaní
krajinní architekti? Alebo je to tak, že autorizovaní krajinní architekti ako oprávnené osoby
sú vylúčení z účasti na súťaži?
b) Postačuje v tíme riešiteľov len jeden oprávnený člen podľa §4 Zákona č. 138/1992 Zb.?
c) Môže sa súťaže zúčastniť právnická osoba? Resp. môže byť právnická osoba súčasťou
riešiteľského tímu (kombinovaný tím právnických aj fyzických osôb)?
Odpovede:
a) Vzhľadom na uvažovaný ďalší postup po súťaži, ktorého predmetom bude spracovanie
Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum), bola stanovená podmienka účasti v súťaži pre
tých, ktorí sú oprávnení na činnosť podľa §4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo sú rovnocenne oprávnenými osobami podľa
príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej
konfederácie, t. j. pre autorizovaných architektov, ktorí sú oprávnení na spracovanie
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.
b) V prípade riešiteľského tímu postačuje, ak horeuvedenú podmienku účasti v súťaži (§4 Zákona
č. 138/1992 Zb.) spĺňa jeden člen riešiteľského tímu (hlavný riešiteľ – predkladateľ).
c) Účastníkom súťaže môže byť právnická osoba, resp. kombinovaný tím právnických
a fyzických osôb, pokiaľ aspoň jeden člen (hlavný riešiteľ – predkladateľ) spĺňa horeuvedenú
podmienku účasti v súťaži (§4 Zákona č. 138/1992 Zb.).
Otázky:
- Obrázok 1: Vymedzenie územia (2.3.1). Hranica riešeného územia nie je úplne čitateľná
v niektorých častiach vnútroblokov, chcelo by to lepšiu kvalitu.
- Do akej miery je nutné zachovať cyklochodník od kruhového objazdu smerom k Aquacity, ktorý
mesto plánuje začať na jeseň stavať?
- Povinné pohľady pre vizualizáciu (P001.jpg, P002.jpg) - je možné poskytnúť vyššie rozlíšenie?
Svojou dátovou kvalitou sú najhoršie z poskytnutých podkladov.
- Chceme požiadať o zaslanie všetkých otázok a odpovedí, ktoré boli položené a zodpovedané
všetkým účastníkom.
Odpovede:
- Obrázok 1: Vymedzenie územia vo vyššom rozlíšení prikladáme v prílohe A.
- Pripravovanú stavbu cyklochodníka (úsek B, MsÚ Poprad – most ul. Športová) na nábreží rieky
Poprad je potrebné rešpektovať, celkovú situáciu stavby prikladáme v prílohe B.
- Vyhlasovateľ nedisponuje fotodokumentáciou pre povinné pohľady vo vyššom rozlíšení.
- Všetky otázky doručené vyhlasovateľovi súťaže v lehote na komunikáciu s účastníkmi
do 03.08.2018 do 14:00 hod. a odpovede na ne sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa
súťaže www.poprad.sk.

Otázky:
1. Plánovaná je cyklotrasa vedúca z hlavného kruhového objazdu cez Nábrežie Jána Pavla II. popri
rieke Poprad smerom ku Aquaparku. Je možné vidieť konkrétnu trasu plánovanej cyklotrasy,
aby sme ju vedeli zapracovať do nášho návrhu?
2. Mohli by sme dostať trasu protipovodňovej ochrany, ideálne by bolo aj s polohopisom
a výškopisom a v nadväznosti voči brehu a hladine rieky?
3. Je možné v navrhovanom koncepte námestia stanoviť nové regulatívy? Napríklad čo sa týka
farebnosti, architektonického prevedenia fasád prípade dodatočných úprav k pôvodným objektom
(prístavby, prístrešky).
4. Je možné uvažovať v navrhovanom koncepte aj s asanáciou niektorých existujúcich budov
v malom rozsahu?
5. Je možné uvažovať o zapracovaní zníženia dopravnej zaťaženosti Štefánikovej ulice na úseku
medzi kruhovým objazdom a Levočskou / Okružnou ulicou a prípadnou redukciou jazdných pruhov
v tomto úseku?
Odpovede:
1. Pripravovanú stavbu cyklochodníka (úsek B, MsÚ Poprad – most ul. Športová) na nábreží rieky
Poprad je potrebné rešpektovať, celkovú situáciu stavby prikladáme v prílohe B.
2. Vyhlasovateľ nemá k dispozícii trasu protipovodňovej ochrany.
3. Stanovenie nových regulatívov je prípustné, ale je potrebné v návrhu uviesť, ktoré regulatívy
sa menia v ÚPN mesta a ktoré (podrobnejšie) regulatívy budú súčasťou ÚPN-Z Centrum.
4. Je možné uvažovať a asanáciami, pri ich návrhu je potrebné brať do úvahy realizovateľnosť
riešenia, ktorá je aj jedným z kritérií hodnotenia.
5. Riešenie dopravy je predmetom zadania súťaže, reálnosť navrhovaného riešenia odporúčame
konzultovať s odborne spôsobilou osobou (dopravným inžinierom).

