Městská část Praha 6
Kancelář architekta

vyhlašuje

veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh
„Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy
nejbližšího okolí“; Praha 6, k. ú. Střešovice

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky
úplné znění schválené RMČ P6 dne 29. 7. 2015

V Praze dne 17. 6. 2015

Obsah soutěžních podmínek:

1. Vyhlašovatel soutěže

3

2. Předmět a účel soutěže

3

3. Druh soutěže, vyhlášení, účastníci

3

4. Soutěžní podklady

4

5. Rozsah odevzdaného elaborátu

4

6. Kritéria hodnocení a porota

4

7. Ceny a odměny

5

8. Základní termíny soutěže

5

9. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek

6

10. Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů

6

Soutěžní podmínky:

1. Vyhlašovatel soutěže:


Městská část Praha 6
Československé armády 23, 160 52, Praha 6
zplnomocněný zástupce vyhlašovatele:
Mgr. Ondřej KOLÁŘ – starosta MČ Praha 6
IČ: 00063703
sekretář soutěže:
Bc. Viktor VALOUCH
tel.: 220 189 978
email: vvalouch@praha6.cz

2. Předmět a účel soutěže:
Výdechový tubus z tunelového komplexu Blanka je umístěný na rohu ulic U laboratoře
a Nad Octárnou, na pozemku vodárny Na Andělce. Jde o válec o průměru cca 9m
a výšce 25m, provedený ze šalovaného betonu. Na tento objekt bylo již v minulosti
zpracováno několik návrhů a to na využití vlastního tubusu, jeho grafické projednání
či úpravy nejbližšího okolí.
Předmětem soutěže je navrhnout úpravu celého prostoru s vyústěním výdechu
městského okruhu, jeho zapojení do městského parteru ulic Nad Octárnou
a U laboratoře, navrhnout výtvarné řešení vlastního výdechového tubusu
a dokomponování prostoru městským mobiliářem a zelení, popřípadě drobnou
architekturou.

3. Druh soutěže, vyhlášení, účastníci:
Soutěže vypsaná jako veřejná, jednokolová výtvarná, anonymní a ideová. Soutěžní
podmínky budou vyvěšeny na úřední desce MČ Prahy 6, na webu MČ Prahy 6
www.praha 6.cz a facebookovém profilu Prahy 6. Soutěž se vyhlašuje a bude
vyhodnocena v českém jazyce.
Soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, které jsou občany ČR, neúčastnily
se vypsání soutěže, nejsou členy či náhradníky poroty a nejsou ani jejich příbuznými
či bezprostředně nadřízenými.
Účastník soutěže prokáže splnění podmínek (bod 3) čestným prohlášením vloženým do
obálky „Autor“.

4. Soutěžní podklady:
Zájemci si stáhnou podklady z odkazu na webových stránkách MČ Prahy 6, popřípadě si
je mohou vyzvednout na CD/DVD na vyžádání na radnici v kanceláři č. 317 u sekretáře
soutěže.
Soutěžní podklady jsou v rozsahu:
-

situace řešeného území 1:200
ortofotomapa 1:1000
zákresová fotografie
situace širšího okolí 1:1000
digitální podklady z IPR

5. Rozsah odevzdávaného elaborátu:
-

-

situace v měřítku 1:100
pohled s výtvarným řešením
zákres do požadované fotografie
další přílohy bez omezení, textová část bude součástí výkresu na formátu
maximálně 1x A1
obálka s nápisem „Autor“ s obsahem – kontakt na autora, čestné prohlášení,
CD/DVD se soutěžním návrhem, v případě více autorů i klíč k dělení ceny či
odměny
podlepený formát A1 + obálka „Autor“ budou společně zabaleny a opatřeny
nadpisem „VÝDECH Z BLANKY - soutěž“

6. Kritéria hodnocení a porota:
Základním kritériem posouzení předložených soutěžních návrhů je vhodnost řešení,
nápaditost, grafické zpracování, finanční náročnost řešení a způsob přístupu k řešení
parteru výdechu jako celku.
Členové poroty nezávislí:
Mgr. Dan MERTA - ředitel Galerie J. Frágnera, místopředseda poroty
Ing. arch. Adam GEBRIAN - nezávislý teoretik architektury
Akad. soch. Stefan MILKOV - sochař, designér, hudebník
Ing. arch. Pavla MELKOVÁ - ředitelka sekce Detailů města IPR
Ing. Zdeněk BERÁNEK - předseda spolku Životní prostředí Střešovice-Ořechovka, o.s.

Členové poroty závislí:
Ing. arch. Martin POLÁCH - zástupce starosty (ANO2011), předseda poroty
Ing. arch. Eva SMUTNÁ - zástupkyně starosty (BEZPP za TOP09)
Mgr. Petra KOLÍNSKÁ - zástupkyně starosty (SZ)
Ing. arch. Radim GABOR – vedoucí KA ÚMČ P-6

Náhradníci poroty nezávislí:
MgA. Ondřej CÍSLER, PhD. - nezávislý architekt, VŠ pedagog
Blanka ČERMÁKOVÁ, DiS. - fundraisingová a PR manažerka, kurátorka Galerie Trafačka

Náhradníci poroty závislí:
Ing. arch. Bohumil BERÁNEK - vedoucí OKSÚR KA ÚMČ P-6
Ing. Jana JELÍNKOVÁ – zástupkyně vedoucího KA ÚMČ P-6

Sekretář soutěže:
Bc. Viktor VALOUCH
Porota může přizvat v průběhu posuzování odborného znalce.
Porota pracuje bez nároku na honorář.

7. Ceny a odměny:
1. cena
2. cena
3. cena
odměny k rozdělení

50 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč

Porota může přerozdělit tyto částky i v jiném poměru než uvedeném.
Porota může některé z cen či odměn neudělit.
Výhry ze soutěže jsou předmětem daně z příjmu ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o
daních z příjmu a výherci jsou povinni při zdanění výhry postupovat podle tohoto zákona
dle jeho aktuálního znění. Výhry nepřevyšující částku 10 000 Kč včetně DPH jsou od
daně osvobozeny.

Ceny vyšší než 10 000 Kč budou daněny zvláštní sazbou daně (srážková daň) ve výši
15%.

8. Základní termíny soutěže:
-

datum ustavující schůze poroty:
datum vyhlášení soutěže:
datum odevzdání soutěžních návrhů:
lhůta k oznámení o výběru
nejvhodnějšího řešení:
výstava následuje

15. 6. 2015
17. 6. 2015
17. 8. 2015
30. 9. 2015

9. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek:
Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, soutěžních porotců a odborných znalců s podmínkami
soutěže:
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, porotci a odborní znalci,
že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní
podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.
Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže:
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi Soutěžními
podmínkami a s rozhodnutím soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci
a v souladu s nimi.
Dotazy zodpoví tajemník veřejně na webových stránkách MČ Prahy 6.

10. Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů:
Autorská práva soutěžících:
Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy
publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže:
Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto
návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely soutěže.
Poskytnutím návrhu do soutěže přecházejí veškerá majetková práva vznikající s realizací
tohoto návrhu na vyhlašovatele. Užití autorského díla pro jiné účely, než bylo uvedeno
v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné
a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům.
Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů:
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí
a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů:
Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže
veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v těchto Soutěžních
podmínkách.

