DOPRAVNÍ TERMINÁL A ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ

MĚSTO LANŠKROUN
vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu se Soutěžním řádem České komory
architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném
znění, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKOU SOUTĚŽ

„DOPRAVNÍ TERMINÁL A ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V
LANŠKROUNĚ“

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky.

V Lanškrouně, dne 29.5.2018
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1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE:
A. Identifikační údaje vyhlašovatele:
Právní forma :
Název vyhlašovatele :
Město Lanškroun
Sídlo vyhlašovatele :
nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
IČ :
00279102
DIČ:
CZ699003828
číslo účtu :
19-2725611/0100
bankovní ústav :
Komerční banka
zastoupený:
Mgr. Radim Vetchý, starosta
Tel :
+420 465 385 221
E-mail :
podatelna@lanskroun.eu
B. Zpracovatel soutěžních podmínek:
Název zástupce :
Ing. arch. Oldřich Bittner, městský architekt
Sídlo zástupce :
nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Tel. :
Mail :

+420 739 059 364
architekt@lanskroun.eu

C. Sekretář soutěže:
Název zástupce :
Sídlo zástupce :

Bc. Jana Kolomá
nám. J. M. Marků 5, 563 01 Lanškroun

Tel. :
Mail :

+420 465 385 221
jana.koloma@lanskroun.eu

D: Přezkušovatel soutěžních návrhů:
Název zástupce :
Ing. arch. Oldřich Bittner, městský architekt
Sídlo zástupce :
nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Tel. :
Mail :

+420 739 059 364
architekt@lanskroun.eu
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2. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE:
A. Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je řešení předprostoru vlakového nádraží a celkově prostoru mezi ulicemi
Nádražní a Dvořákova. Jedná se o důležitou spojnici s velkým potenciálem ke zlepšení dopravní
situace v centru města, místem které by mělo vytvořit důstojný dopravní terminál vlakové a
autobusové dopravy s odpovídajícím zázemím.
Vlakové nádraží v Lanškrouně je konečnou stanicí 4km dlouhé jednokolejné regionální tratě z
Rudoltic v Čechách, které leží na páteřním koridoru českých železničních drah – Česká Třebová –
Olomouc. Trať, včetně nádražní budovy byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1885.
Dnešní stav charakterizuje neutěšenost, nevyužitý potenciál a absence odpovídajícího zázemí pro
cestující.
Úkolem je tedy přinést Lanškrounu důstojnou dopravní vstupní bránu pro každodenní, občasné i
výletní cestovatele. Vytvořit jim potřebné zázemí a pohodlný přestup z vlaku do autobusu a
naopak. Dále možnost odpočinku, možnost získat informace, možnost zaparkovat, možnost
směřovat přirozeně a bezpečně k centru města.
B. Účel a poslání soutěže:
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní
požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a následně zadat zakázku na
zpracování navazujících výkonových fází projektových prací.
C. Následná zakázka:
Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na:
a) projekt pro umístění stavby
b) projekt pro povolení stavby (případně společné řízení)
c) projekt pro provádění stavby
d) soupis prací a dodávek
e) autorský dozor na stavbě
Předpokládaná hodnota následné zakázky není stanovena. Bude vycházet z údajů předložených
soutěžícími v rámci této soutěže. Cena navazující zakázky musí odpovídat standardům za
vypracování autorizované stavební projektové dokumentace a musí zahrnovat veškeré náklady.
3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ:
A. Druh soutěže:
Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová.
Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonicko - urbanistická.
Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná.
Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednofázová.
B. Způsob vyhlášení soutěže:
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Soutěž bude vyhlášena na webových stránkách města, na webových stránkách České komory
architektů www.cka.cz, dále bude ke dni vyhlášení soutěže vydána tisková zpráva o soutěži a
zaslána hlavním celostátním médiím.
C. Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení výsledků
soutěže
Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže
rozesláním protokolu o průběhu soutěže doporučeným dopisem s doručenkou. Výsledek soutěže
zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu.
D. Jazyk soutěže
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí
být vyhotoveny v českém jazyce, přípustné je také ve slovenském jazyce.
4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE:
A. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto
podmínky:
1) jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského
prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo v České republice nebo v některém z členských
států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace;
2) bezprostředně se neúčastnily na vypracování předmětu soutěže a na vypsání soutěže
3) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty nebo sekretářem poroty této soutěže;
4) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či
spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže
nebo řádných členů nebo náhradníků poroty nebo sekretáře poroty
5) nejsou členem samosprávných orgánů vyhlašovatele nebo zaměstnancem úřadů vyhlašovatele
nebo právnických osob zřízených vyhlašovatelem, které se podílely na projednávání a schvalování
soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování
výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky
zadané v návaznosti na soutěž
6) splňují základní kvalifikační kritéria podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo
disciplinární opatření);
7) jsou autorizovanými osobami dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského
hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.
B. Prokázání kvalifikačních předpokladů
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Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v bodě 4.A čestným prohlášením vloženým
do obálky nadepsané „Autor“ (viz. bod 6.D těchto soutěžních podmínek). Pokud předloží soutěžní
návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý z účastníků sdružení
splňovat podmínky uvedené v bodě 4.A odst. 1) až 6), a alespoň jeden z účastníků sdružení
podmínku uvedenou v bodě 4.A odst. 7). Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže
právnická osoba, musí statutární orgán právnické osoby splňovat podmínky uvedené v bodě 4.A
odst. 1) až 7).
5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY:
A. Soutěžní podklady poskytované soutěžícím bezplatně:
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu *.doc, grafické
podklady ve formátech dgn, *.dxf, *.pdf).
Seznam poskytovaných podkladů:
P.01 Podmínky zadání
P.02 Situace s vyznačením hranice řešeného území (polohopis, výškopis)
P.03 Výkresy stávajícího stavu objektu nádraží (půdorysy, řez, pohledy)
P.04 Výřez z katastrální mapy
P.05 Ortofotomapa
P.06 Fotodokumentace
P.07 Výřez z územního plánu
P.08 Fotografie pro zákres návrhu
P.09 Koordinační situace stavby Kulturního centra v Lanškrouně

B. Prohlídka řešené lokality
Prohlídka řešené lokality se vzhledem k její veřejné přístupnosti a k charakteru předmětu soutěže
neuskuteční.
C. Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů
Soutěžní podmínky a podklady jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách města
Lanškrouna.
6. POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH A ÚPRAVA:
A. Grafická část:
Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat 2x panel A1 na výšku.
Na prvním panelu A1 bude dokumentováno:
- základní idea návrhu
- celkové územní řešení: širší vztahy, situace 1:1000
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- zákres do fotografie z nadhledu (viz příloha P.08)
Na druhém panelu A1 bude dokumentováno:
- pohledy na stavbu ilustrující postačujícím způsobem základní principy architektonického řešení a
členění stavby v měřítku 1:200;
- půdorysy ilustrující postačujícím způsobem základní principy dispozičního a provozního
řešení stavby v měřítku 1:200;
- řezy ilustrující postačujícím způsobem základní principy konstrukčního řešení stavby v
měřítku 1:200.
- další ilustrace podle volby autora, upřesňující charakteristiku návrhu
Grafická část bude předložena na panelech formátu A1 (na výšku) z lehkého materiálu pro výstavní
účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex). Každý panel bude označen způsobem uvedeným
v odst. 7.A těchto soutěžních podmínek.
B. Textová část:
Autorská zpráva bude obsahovat popis konceptu návrhu, důvody a východiska zvoleného řešení.
Součástí bude základní bilanční rozvaha, dokládající odhad finanční náročnosti realizace návrhu. V
této rozvaze budou uvedeny základní plošné a objemové výměry s uvedením předpokládaných
nákladů na realizaci stavby.
Textová část bude předložena v tištěném vyhotovení ve formátu A4 ve 2 výtiscích. Její rozsah
nepřesáhne 5 normostran textu a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.A těchto
soutěžních podmínek.
Stručná verze autorské zprávy s nejdůležitějšími tezemi může být součástí grafické části návrhu.
C. Digitální část:
Soutěžící předá 1 × CD či DVD, obsahující:
1) grafickou část ve formátu *.pdf (7016 × 9921 obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro
publikování soutěžního návrhu v katalogu soutěže;
2) textovou část ve formátu *.doc.
Nosiče budou uloženy v zalepené obálce s nadpisem „CD/DVD“. Obálka i CD/DVD budou označeny
způsobem uvedeným v odst. 7.A těchto soutěžních podmínek.
D. Obálka nadepsaná „Autor“:
Obálka bude obsahovat následující dokumenty:
1) Údaje účastníka/účastníků soutěže: jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na
ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, telefonní čísla, e-mailové adresy;
2) Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.B;
3) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže;
4) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky;
5) Podepsané prohlášení v příloze 1 (v případě, že je účastníkem právnická osoba).
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Obálka bude zcela neprůhledná, zalepená a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.A těchto
soutěžních podmínek.

7. USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU:
A. Závazné označení návrhu a jeho částí:
Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (textová část,
panely, obálky „CD/DVD“ a „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do
kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.
Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (textová část,
panely, obálky „CD/DVD“ a „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do
kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části. Všechny části
soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (textová část, panely, obálky
„CD/DVD“ a „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny textem „DOPRAVNÍ TERMINÁL A
ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V LANŠKROUNĚ“
B. Podmínky anonymity soutěžního návrhu:
Návrhy budou odevzdány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat podpis,
heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity. Vzhledem k nutnosti
dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato
jednotná adresa odesílatele: Česká komora architektů, Josefská 6, 118 00 Praha 1 - Malá Strana.
C: Obal návrhu:
Všechny části návrhu budou vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem
„DOPRAVNÍ TERMINÁL A ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V LANŠKROUNĚ“
8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ:
Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v době mezi 8.00 – 14.00, v pondělí a středu
do 17.00 a v úterý a čtvrtek do 15.00 hod v podatelně MěÚ Lanškroun.
V případě odeslání návrhu poštou je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh
doručen na výše uvedenou adresu ve stanovené lhůtě.
9. KRITÉRIA HODNOCENÍ:
A. Kritéria hodnocení:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují dle pořadí významnosti
následně:
1) kvalita celkového řešení území;
2) architektonická kvalita návrhu;
3) ekonomická přiměřenost zvoleného řešení;
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4) konstrukční, materiálové a provozní řešení.
B. Důvody pro vyloučení ze soutěže:
Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:
1) nebyly odevzdány v požadovaném termínu;
2) zřetelně ukazují na porušení anonymity.
Porota nebude posuzovat ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními podmínkami
požadovány tzn. veškeré přílohy nad rámec stanovených požadovaných závazných částí soutěžního
návrhu v odd. 6. těchto soutěžních podmínek.
10. POROTA A PŘIZVANÍ ODBORNÍCI:
A. Řádní členové poroty
1) Závislí členové poroty:
Mgr. Radim Vetchý
– starosta města Lanškrouna
Miloš Smola
– místostarosta města Lanškrouna
Ing. Lukáš Pražan
– vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Lanškroun
2) Nezávislí členové poroty:
prof. Ing. arch. Alois Nový CSc.
- vysokoškolský pedagog
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
- autorizovaný architekt, vysokoškolský pedagog
Ing. arch. Milan Košař
- autorizovaný architekt, městský architekt ve Vysokém Mýtě a Ústí nad Orlicí
MgA. Patrik Zamazal
- autorizovaný architekt
Ing. Zuzana Ambrožová, PhD.
- krajinářská architektka, vysokoškolská pedagožka
B. Náhradníci poroty
1) Závislí členové poroty:
Mgr. Pavel Resler
– člen rady města Lanškrouna
Mgr. Oldřich Strnad
– člen rady města Lanškrouna
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2) Nezávislí členové poroty:
Ing. arch. Jiří Vokřál
- autorizovaný architekt
Ing. arch. Tomáš Harom
- autorizovaný architekt, městský architekt v Dobrušce a Opočně
C. Přizvaní znalci
Ing. Jiří Cihlář
-autorizovaný inženýr - dopravní stavby
Porota může dále dle svého uvážení ke svému hodnocení přizvat další znalce.
11. CENY:
A. Ceny a odměny:
Celková částka na ceny je stanovena na 330 000,- Kč
(slovy: třistatřicet tisíc korun českých)
1. cena se stanovuje ve výši 150.000,- Kč
(slovy: stopadesát tisíc korun českých);
2. cena se stanovuje ve výši 80.000,– Kč
(slovy: osmdesát tisíc korun českých);
3. cena se stanovuje ve výši 50.000,- Kč
(slovy: padesát tisíc korun českých);
Odměny budou rozděleny v celkové částce 50.000,- Kč
(slovy padesát tisíc korun českých).
Porota může rozhodnout o jiném rozdělení částek a počtu cen a odměn do limitu celkové částky na
ceny.
B. Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži:
Zadavatel nepřiznává soutěžícím právo na náhradu výloh spojených s účastí v soutěži.
C. Podmínka nevyplacení ceny:
Cena nebude vyplacena v případě, že ve lhůtě pro její vyplacení bude uzavřena smlouva mezi
vyhlašovatelem soutěže a autorem/autory oceněného návrhu na vypracování projektové
dokumentace k předmětné zakázce v celém rozsahu výkonů.
D. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěži:
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Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,-- Kč budou podle § 36 odst. 2
písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z
příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu,
ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci
řádného daňového přiznání.
12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE:
A. Datum ustavující schůze poroty:
Ustavující schůze poroty se uskutečnila dne: 9.4.2018
B. Datum vyhlášení soutěže:
Soutěž bude vyhlášena dne: 31.5.2018
C. Dotazy:
Dotazy se podávají výhradně písemnou formou k sekretáři soutěže, dostačující je doručení emailem na adresu: architekt@lanskroun.eu
Lhůta k podání dotazů soutěžícími: 15.6.2018
Zasedání poroty k zodpovězení dotazů se uskuteční v rozmezí termínů: 18.6. - 20.6.2018
Lhůta k zodpovězení dotazů: 25.6.2018
D. Datum odevzdání soutěžních návrhů:
Odevzdání návrhů osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na 10.8.2018 (do 14.00hod).
E. Datum konání hodnotícího zasedání:
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje na den 20.8.2018
F. Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu:
Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže
rozesláním protokolu o průběhu soutěže poštou na doručenku, a to ve lhůtě sedmi dnů od
schválení výsledků soutěže radou města Lanškrouna na nejbližším zasedání rady města po
rozhodnutí poroty.
G. Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů
soutěžícím k nahlédnutí:
Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů se stanovuje na 21.9.2018.
Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet uveřejněním
výsledků hodnocení návrhů a končí patnáctým dnem od posledního doručení oznámení rozhodnutí
o výběru nejvhodnějšího návrhu.

11

DOPRAVNÍ TERMINÁL A ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ

H. Lhůta k proplacení cen a odměn v soutěži:
Ceny a odměny budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího
návrhu.
I. Lhůta k veřejnému vystavení soutěžních návrhů:
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu jednoho
měsíce od uveřejnění výsledků hodnocení návrhů soutěže.
13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ:
Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu
poroty.
Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí v nich uvést, kdo je podává,
proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení
soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle
stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu.
Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto
skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí
stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení
předsedovi Stavovského soudu.
14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK:
A. Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, porotců a odborných znalců s podmínkami soutěže:
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář a přezkušovatel 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.
B. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže:
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto
smlouvy a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.
15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ:
A. Autorská práva soutěžících:
Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a
mohou jich opět využít v jiném případě.
B. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže:
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Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují
vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné
účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení
autorů. Neoceněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům.
C. 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.
D. Závazek vyhlašovatel uspořádat výstavu soutěžních návrhů:
Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do jednoho měsíce po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou
výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v těchto Soutěžních podmínkách.
E. Protokol o průběhu soutěže:
Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou
poroty, protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a
potvrzuje osoba zapisující.
Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí
o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech
soutěžních návrhů, rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a stanovení jejich pořadí,
rozhodnutí o rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání
poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty a předají jej
vyhlašovateli.
Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to
tito členové výslovně požádají.
Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího návrhu rozešle
vyhlašovatel všem účastníkům soutěže poštou na doručenku, a zároveň na vědomí České komoře
architektů.
16. USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH
PODMÍNEK:
A. Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná:
Architektonická soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
(dále ZVZ), v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Soutěžním řádem
České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů.
B. Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy poroty a Českou komorou architektů:
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Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy poroty na její
ustavující schůzi a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u
sekretáře poroty.
17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK:
Tyto Soutěžní podmínky byly projednány porotou na ustavující schůzi poroty, konané 9.4.2018.
Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 23.4.2018.
Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů
30.5.2018.

Za zpracovatele soutěžních podmínek:
Ing. arch. Oldřich Bittner
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