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Vážený pan
Ing. Jan Svatoš
starosta
Město Kostelec nad Černými Lesy
náměstí Smiřických 53
Kostelec nad Černými Lesy
2B1 63

V Praze dne 9. ledna 2014
č.i.: rs - 2ol3/Lelpa

Soutěž o návrh obnovy náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy
Yážený pane starosto,
obracíme se na Vás v reakci na Váš dopis ze dne 12. 11. 2013. Na úvod bychom Vás chtěli ujistit,
že si velmi vážímetoho, že jste uspořádal architektonickou soutěž. Pro její zdárný prŮOěh je ale
potřeba respektovat standardní postup. kteni dává jistotu jak vyhlašovateli/zadavateli tak soutěžícím. Právě předvídatelnost jednání obou stran je pro vzájemnou dŮvěru zásadní,
VyhlaŠovatel/zadavatel přenesl svou pravomoc na porotu, kterou si sám určil. Soutěžní návrhy
překontroloval přezkušovatel, kterého také určil vyhlašovatel/zadava.tel, a kteryí neshledal dŮvody k
vyloučenípředmětného návrhu. Českékomoře architektŮ (dále jen ČrR; nepříslušípřezkum odborného rozhodnutí poroty, která ie složená ze závislých a nezávislých členŮ. V případě pochybností o
práci autorizovaných architektŮ v porotě je standardní zpŮsob podání stížnostina Dozorčíradu
CKA, která je k tomu určena, nikoliv Představenstvo CKA, Přesto pracovní skupina pro soutěže (dále jen PSS) stále nabízí mediaci při jednání vyhlašovatele/zadavatele s nezávislou odbornou částí
poroty, Na tento návrh dosud nemáme od vyhlašovatele/zadavatele odpověd'.

Pokud nicméně považujete za zásadní o Vašísoutěži pohovořit s předsedou či místopředsedou
Představenstva CKA není problém dohodnout termín setkání. byť výsledek rozhovoru bude předán
Dozorčíradě ČKA, protože to je její kompetence a doporučeníči názor představenstva nemusí být
v rozhodování Dozorčírady zohledněn.
Mrzí nás, Že se situace mezi vyhlašovatelem/zadavatelem a nezávislou odbornou částíporoty vyhrotila a rádi bychom přispěli k jejímu uklidnění a vyřešení. Upozorňujeme zároveň, že nastavení
jednacího řízeni bez uveřejnění je v rukou vyhlašovatele/zadavatele soutěže, nicméně PSS k nim
má doporučení,se kterými vás ochotně seznámí.
S pozdravem

Ing. arch. Josef Panna
předseda Představenstva
Českékomory architektŮ
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