ČrSXÁ KOMORA ARCHITEXIŮ
Vážený pan
Mgr. Břetislav Štefan, starosta Městské části Brno-Líšeň
Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno
Na vědomí: Mgr. Otdřich Dryšl, právník UO ÚptČ Brno-Líšeň

Y Praze 29, března 2076
č.j.: 547-2OL6/Šp/Ze
Vážený pane starosto,

dne 17. březha jsme Vám odeslali dopis (č.j, 508-2016/Svo/Ze) ohledně výzvy k podání nabídek s názvem
,,Nákupní centrum Kotlanova - PD* vyhlášenou městskou částíBrno - Líšeňdne 10. března 2CII6.
Seznámili jsme Vás s faktem, že tuto výzvu k podání nabídek posuzujeme jako skrytou architektonickou
soutěž. avšak postrádající atributy regulérnísoutěže, tedy za neregulérní soutěž, a vyzvali Vás k nápravě.
K tomu jsme Vám nabídli odbornou pomoc. K nápravě nicméně nedošlo.
Na základě zákonného pověření do pŮsobnosti Českékomory architektŮ mimo jiné náleží,,.,. spolupracovat
vypisovaťeli soutěžía výběrouých řízení, posuzovat soutěžnípodmínky a bránit konání neregulérních
soutěžía výběrowých řízenf. Tato pŮsobnost Komoru zavazuje k vyhotovení a zveřejnění oficiálního
stanoviska k výše uvedené výzvě k podání nabídky. Komora je oprávněna v případě konání neregulérní

s

soutěže či výběrového řízenízakázat autorizovaným osobám účastv této soutěži, a to pod případnou
disciplinární sankcí. Po posouzení dostupných podkladŮ k rrýše uvedené zakázce si dovolujeme

konstatovat,žesejednáoneregulérnísoutěžvesmysluSoutěžníhořáduČrnajakotakovésejí
nesmí účastnitautorizované osoby.

Yážený pane starosto, jsme nuceni uvědomit autorizované architekty všemi svými informačními
prostředky. že účastve Vámi vyhlášené soutěži je v rozporu s profesními předpisy, kteďmi je každý
autorizovaný architekt při výkonu povolání vázán, a že je těmto osobám účastv této soutěži zakázána,
a to až do doby nápravy.

V

případě, že se rozhodnete uspořádat řádnou soutěž v souladu se Soutěžnímřádem ČXR, nadále

Vám nabízíme,jakožto orgán veřejného práva k tomu určený, s její přípravou pomoc,

Česká komora architektŮ má zřízenou pracovní skupinu Soutěže, která poskytuje bezplatné konzultace,
proto se na nás v případě zájmu neváhejte kdykoliv obrátit (telefonicky na č. 542 211 809 nebo e-mailem:
souteze@cka.cc).
S pozdravem
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