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Vážený pane předsedo,
otevřeným dopisem doručeným Magistrátu města Brna dne 22. 5. 2020 jste se na mě obrátil v záležitosti
reakce České komory architektů na rozhodnutí zadavatele Architektonicko – výtvarné otevřené jednofázové
projektové soutěže o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“ nerealizovat návrh, který
soutěžní porota vybrala v rámci řešení předmětu soutěže jako nejvhodnější.
Dovolte, abych Vás ubezpečila, že si velmi vážím spolupráce s Českou komorou architektů, s níž byly
záležitosti nastavení uvedené soutěže konzultovány, a poté soutěžní podmínky obdržely status regulérnosti.
Hodnotící zasedání a posuzování soutěžních návrhů probíhala velmi korektně a věcně, nevyskytl se žádný
problém, který by ze strany zadavatele vedl ke zpochybnění profesionální a nestranné práce poroty. Zadavatel
na základě doporučení poroty vyhlásil výsledky soutěže a schválil udělení cen v souladu se soutěžními
podmínkami. S vědomím velké zodpovědnosti za utváření podoby veřejného prostoru pro následné období
a příští generace nenabyla Rada města Brna před vlastním rozhodnutím jistoty, že vybraný návrh
je pro realizaci z hlediska uměleckého přínosu a prezentace aktuálního uměleckého názoru nejpřiměřenějším
a nejoptimálnějším dokladem. Též s ohledem na to, že se podobá návrhu, se kterým se vítězný autor zúčastnil
již předchozí soutěže na stejné téma v roce 2008. Toto rozhodnutí v žádném případě nerozporuje vysoce
erudovaný přístup odborné části hodnotící poroty, která nesporně vybrala z předložené kolekce autorských
prací to nejlepší. Na základě poučení a získání zkušeností z předchozí soutěže se Rada města Brna
po pečlivém uvážení rozhodla pro vypsání nové soutěže s tím, že bude upraveno a změněno zadání podle
doporučení poroty – nerealizovat žádný vodní prvek v prostoru před kostelem sv. Michala a zaměřit se pouze
na hlavní prostor Dominikánského náměstí s tematickým vymezením souvisejícím s kultivací prostoru
před významným sídlem samosprávy, a to při ponechání výše finančního rozpočtu plánovaného původně
pro dva vodní prvky. Nejde tedy o prosté opakování soutěže. V důsledku této snahy o dosažení
co nejoptimálnějšího výsledku nesdílím Váš názor na zmařené veřejné prostředky ani na ztrátu zájmu
potenciálních účastníků. Dokladem toho je již projevený zájem řady autorů ohledně vyhlášení nové soutěže.
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Vážený pane předsedo, děkuji Vám za Váš zájem o kultivaci veřejného prostoru moravské metropole;
vážím si Vaší snahy o zachování a rozvíjení vzájemných vztahů. Věřím, že se mi podařilo Vám postoje
zadavatele ozřejmit, a těším se na další spolupráci města Brna s Českou komorou architektů.
S pozdravem
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