9) Strana 22: mezi venkovními sportovišti je uvedena „atletická dráha – sklon 2 až 4 stupně, délka 100
m až 120 m, 3 pruhy šířky 1,5 m každý“. Co znamená „sklon 2 až 4 stupně“? Jde o svažitost? Pro jako
disciplínu je toto sportoviště určeno?
Ano, jedná se o sklon – svažitost. Dráha je určena k běžeckému tréninku.
Page 22: among the outdoor sports grounds required there's a "stadium track – pitch of 2 to 4
degrees, length 100 m to 120 m, 3 tracks each of 1.5 m width". What does it mean "pitch of 2 to 4
degrees"? Is it referred to a slope? Which sport discipline is it for?
Yes, it refers to a slope. The track is for running practice.

10) Strana 25: v provozním schématu –cílovém stavu jsou dva bloky s názvem „domy místo garáží“.
Odkazují k tomu, co je v situaci popsáno jako:
- strana 19 – soukromé garáže na soukromých pozemcích: „Soutěžící mají počítat s tím, že na místě
těchto 51 garáží vznikne nová stavba, která by měla dotvořit frontu ulice Demokratické mládeže.
Velikost objektu má respektovat okolní zástavbu a svojí formou by měla umožnit podzemní části
odpovídající parkovací místa, v přízemí obchody a služby a v dalších patrech by měla být možnost
umístit byty, kanceláře, ateliéry či jiný podobný program.“
- strana 19 – soukromé garáže na městských pozemcích: „soutěžící mají i v tomto případě navrhnout
a dotvořit uliční frontu a urbanistické řešení ulice Demokratické mládeže.“?
Ano.
Page 25: in the operational scheme - final state there are two blocks named "houses - no garages".
Are those referred to the plans described at:
- page 19 Private Garages on Private Land: "the plan is to create on the site of these 51 garages a
new building that would complete the street front along ulice Demokratické mládeže. The size of the
building should respect the surrounding built fabric and in its design should allow for an underground
section for parking, shops and services in the ground floor, and in the upper levels flats, offices,
ateliers or similar uses."
- page 19 Private Garages on City Land: "the competition entrants should in this case plan and
complete the street frontage and urban plan of ulice Demokratické mládeže."?
Yes.

