vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
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,
v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění
pozdějších předpisů,

URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN KROMĚŘÍŽ

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky
V Kroměříži dne 1. 8. 2016

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
1

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE ................................................................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4

2

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE ................................................................................................................................ 5
2.1
2.2
2.3
2.4

3

KRITÉRIA HODNOCENÍ............................................................................................................................................ 15
DŮVODY PRO VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE ....................................................................................................................... 15

POROTA A ODBORNÍ ZNALCI .............................................................................................................................16
10.1
10.2

11

PŘÍPUSTNÉ ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ................................................................................................... 15

KRITÉRIA HODNOCENÍ .......................................................................................................................................15
9.1
9.2

10

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ ................................................................................................................ 14
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU ........................................................................................................... 14
OBAL NÁVRHU ..................................................................................................................................................... 14

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ .....................................................................................................15
8.1

9

ZA ZÁVAZNÉ SE POVAŽUJE: ..................................................................................................................................... 12
GRAFICKÁ ČÁST .................................................................................................................................................... 12
TEXTOVÁ ČÁST ..................................................................................................................................................... 12
ANOTACE ........................................................................................................................................................... 13
DIGITÁLNÍ ČÁST .................................................................................................................................................... 13
OBÁLKA NADEPSANÁ „AUTOR“ ............................................................................................................................... 13

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU ...............................14
7.1
7.2
7.3

8

SOUTĚŽNÍ PODKLADY POSKYTOVANÉ SOUTĚŽÍCÍM BEZPLATNĚ ........................................................................................ 10
PROHLÍDKA ŘEŠENÉ LOKALITY.................................................................................................................................. 10
VYZVEDNUTÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK A PODKLADŮ ..................................................................................................... 11

POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA ..12
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A POŽADOVANÁ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ ............................................................................ 8
PODMÍNKY PRŮKAZU KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ .................................................................................................... 9

SOUTĚŽNÍ PODKLADY ........................................................................................................................................10
5.1
5.2
5.3

6

DRUH SOUTĚŽE ...................................................................................................................................................... 7
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE .................................................................................................................................... 7
NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍHO NÁVRHU A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE ......................... 7
JAZYK SOUTĚŽE ...................................................................................................................................................... 7

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE ........................................................................................................................................... 8
4.1
4.2

5

PŘEDMĚT SOUTĚŽE ................................................................................................................................................. 5
ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE......................................................................................................................................... 5
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ PŘEDMĚTU SOUTĚŽE .................................................................................................. 5
SPECIFIKACE NÁSLEDNÉ ZAKÁZKY ............................................................................................................................... 5

DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ .................................................................................................... 7
3.1
3.2
3.3
3.4

4

VYHLAŠOVATEL ...................................................................................................................................................... 4
ZPRACOVATEL SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ....................................................................................................................... 4
SEKRETÁŘ SOUTĚŽE ................................................................................................................................................. 4
PŘEZKUŠOVATEL SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ....................................................................................................................... 4

ČLENOVÉ POROTY................................................................................................................................................. 16
PŘIZVANÍ ODBORNÍ ZNALCI ..................................................................................................................................... 16

CENY A ODMĚNY /NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI .............................................................16
11.1

CENY ................................................................................................................................................................. 16

~2~

11.2
11.3
11.4
12

ODMĚNY ............................................................................................................................................................ 16
PODMÍNKY PRO PŘÍPADNÉ ROZHODNUTÍ O JINÉM ROZDĚLENÍ CEN A ODMĚN, POPŘÍPADĚ NEUDĚLENÍ NĚKTERÝCH CEN A ODMĚN. 16
NÁLEŽITOSTI ZDANĚNÍ CEN A ODMĚN ROZDĚLENÝCH V SOUTĚŽI ..................................................................................... 17

ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE ...........................................................................................................................18
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

DATUM USTAVUJÍCÍ SCHŮZE POROTY ........................................................................................................................ 18
DATUM VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE .................................................................................................................................. 18
DOTAZY.............................................................................................................................................................. 18
DATUM ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ SOUTĚŽÍCÍMI .............................................................................................. 18
DATUM KONÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY ...................................................................................................... 18
LHŮTA K OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍHO NÁVRHU ......................................................................... 18
DATUM UVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ NÁVRHŮ A LHŮTA KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ SOUTĚŽÍCÍM K NAHLÉDNUTÍ
......................................................................................................................................................................... 18
12.8
LHŮTA K PROPLACENÍ CEN A ODMĚN /A NÁHRAD NÁKLADŮ SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI/K VRÁCENÍ ZÁLOH NA REPRODUKČNÍ
NÁKLADY ......................................................................................................................................................................... 18
12.9
LHŮTA K VEŘEJNÉ VÝSTAVĚ ..................................................................................................................................... 19
13

ŘEŠENÍ ROZPORŮ ..............................................................................................................................................20
13.1
13.2

14

KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK .......................................................................................20
14.1
14.2

15

SOUHLAS VYHLAŠOVATELE, SEKRETÁŘE, PŘEZKUŠOVATELE, POROTCŮ A ODBORNÝCH ZNALCŮ S PODMÍNKAMI SOUTĚŽE............. 20
SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍCH S PODMÍNKAMI SOUTĚŽE......................................................................................................... 20

KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ .....................................................21
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

16

NÁMITKY ............................................................................................................................................................ 20
NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ VYHLAŠOVATELE............................................................................ 20

AUTORSKÁ PRÁVA SOUTĚŽÍCÍCH .............................................................................................................................. 21
SVOLENÍ K UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA PRO ÚČELY TÉTO SOUTĚŽE ....................................................................................... 21
SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍCH S VYSTAVENÍM SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ......................................................................................... 21
ZÁVAZEK VYHLAŠOVATELE USPOŘÁDAT VÝSTAVU SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ........................................................................... 21
PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE ............................................................................................................................. 21

USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ...............................22
16.1
16.2
16.3

PRÁVNÍ PŘEDPISY, PODLE NICHŽ SE SOUTĚŽ KONÁ ....................................................................................................... 22
BUDOUCÍ HONORÁŘ ARCHITEKTA............................................................................................................................. 22
ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY POROTY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ ................................................ 22

17

SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ................................................................................................................23

18

PŘÍLOHY ............................................................................................................................................................24

~3~

1

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
1.1 Vyhlašovatel
Název:
Sídlo/Adresa:
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele:
Tel/fax:
E-mail:
IČ:

Město Kroměříž
Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
Mgr. Jaroslav Němec, starosta
573 321 151/573 331 481
jaroslav.nemec@mesto-kromeriz.cz
meu@mesto-kromeriz.cz
002 87 351

1.2 Zpracovatel Soutěžních podmínek
Název/Jméno:
Městský úřad Kroměříž
Odbor stavební úřad
Oddělení územního plánování a státní památkové péče
Ing. Doris Nováková, vedoucí oddělení
Sídlo/Adresa:
Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
Tel/fax:
573 321 112
E-mail:
doris.novakova@mesto-kromeriz.cz
1.3 Sekretář soutěže
Jméno:
Adresa/Sídlo:
Tel/fax
Mobilní telefon
E-mail:

Mgr. Marta Černá
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
573 034 265/573 034 266
739 301 356
mciservis@mciservis.eu

1.4 Přezkušovatel soutěžních návrhů
Jméno:
Ing. Doris Nováková
Adresa/Sídlo:
Městský úřad Kroměříž
Odbor stavební úřad
Oddělení územního plánování a státní památkové péče
Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
Tel/fax:
573 321 112
E-mail:
doris.novakova@mesto-kromeriz.cz
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2

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE
2.1

Předmět soutěže
Předmětem soutěže o návrh ve smyslu ustanovení § 102 – 109 zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zpracování urbanistického
návrhu základních východisek koncepce územního rozvoje celého správního území
města Kroměříže a řešení širších vazeb. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti
vyhlašovatele (viz 9.1 Kritéria hodnocení).

2.2

Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže,
která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v
soutěžních podkladech a následně zadat zakázku na zpracování Územního plánu
Kroměříž v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Do jednacího
řízení bez uveřejnění budou vyzvání všichni ocenění účastníci.

2.3

Základní požadavky na řešení předmětu soutěže

2.3.1 Základním požadavkem je nalézt nejlepší urbanistické řešení a zdůvodnění návrhu
řešení.
2.3.2 Soutěžící navrhne směřování k budoucímu obrazu města a základní principy rozvoje
města s ohledem na zpracování nového územního plánu.
2.3.3 Závazným úkolem soutěžících je:
a) interpretovat stávající obraz města;
b) předjímat hlavní témata dalšího územního rozvoje, popřípadě pozitivní stagnace
města s přihlédnutím k jeho vnitřnímu potenciálu i potenciálu jeho širšího zázemí;
c) prokázat porozumění potenciálu města v místních i regionálních vztazích a
souvislostech;
d) upozornit na problémová místa a plochy;
e) zohlednit historická specifika v památkové rovině města a krajiny, zejména
respektovat pohledové dominanty historického jádra.
2.3.4 V soutěžním návrhu se nezávazně doporučuje zohlednit dle podkladů poskytnutých
soutěžícím:
a) krajinné hodnoty včetně rozvoje veřejné zeleně města v rámci celého jeho
správního území i v rámci regionu;
b) prostorovou strukturu osídlení s důrazem na vzájemné vazby stabilizovaných,
transformačních a rozvojových území včetně výškové regulace města;
c) dopravní vazby vnitřní i vnější v celém spektru typů a druhů dopravy;
d) ochranu města před povodněmi.
2.4

2.4.1

Specifikace následné zakázky
V souladu s ustanovením § 23 odst. 6 v souběhu s ustanovením § 34 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů bude veřejná
zakázka na vypracování územního plánu zadána v jednacím řízení bez uveřejnění
vedeném se všemi oceněnými soutěžními týmy.
Hodnotícím kritériem v jednacím řízení bez uveřejnění bude dle § 78 odst. 4 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ekonomická
výhodnost nabídky se dvěma dílčími hodnotícími kritérií:
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1. pořadí umístění v konané soutěži o návrh – váha 70% (bodové ohodnocení pořadí
v soutěži o návrh dle rozhodnutí poroty);
2. nabídková cena bez DPH za zpracování územního plánu – váha 30% (bodové
ohodnocení v poměru podílu nejnižší ceny k nabídnuté ceně).
2.4.2

Územní plán Kroměříž bude zpracován technologií GIS metodikou Zlínského kraje.
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3

DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ
3.1

Druh soutěže

3.1.1

Podle účelu se soutěž vyhlašuje jako projektová.

3.1.2

Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanistická.

3.1.3

Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako anonymní, veřejná.

3.1.4

Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová.

3.2

Způsob vyhlášení soutěže
Soutěž
bude
vyhlášena/oznámena
ve
Věstníku
veřejných
zakázek
(http://www.isvzus.cz), na internetových stránkách České komory architektů
(http://www.cka.cc), profilu zadavatele (https://ezak.mesto-kromeriz.cz/) a na
internetových stránkách města Kroměříže (http://www.mesto-kromeriz.cz/).

3.3

Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení
výsledků soutěže

3.3.1 Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům
soutěže, kteří nebyli z účasti v soutěži vyloučeni:
a) poštovní zásilkou do vlastních rukou nebo
b) do datové schránky (u soutěžících, kteří uvedou údaje k datové schránce v obálce
AUTOR).
3.3.2 Vyhlašovatel odešle protokol o průběhu soutěže všem účastníkům soutěže:
a) poštovní zásilkou do vlastních rukou nebo
b) do datové schránky (u soutěžících, kteří uvedou údaje k datové schránce v obálce
AUTOR).
3.3.3
3.4

Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž
samu.
Jazyk soutěže
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního
návrhu proto musí být vyhotoveny v českém jazyce.
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4

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
4.1

Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které
splňují tyto další podmínky:
a) 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;
b) nezúčastnili se bezprostředně přípravy zadání soutěže a jejího vyhlášení;
c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem
soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
d) nejsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, trvalými projektovými
partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se
bezprostředně účastnily přípravy soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže nebo
řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních
návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení
v soutěžních podmínkách;
e) nejsou členy samosprávných orgánů vyhlašovatele a zaměstnanci úřadu
vyhlašovatele nebo právnických osob zřízených vyhlašovatelem, kteří se podíleli 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;
f) splňují základní kvalifikační kritéria podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
g) jsou autorizovanými architekty pro obor územní plánování anebo jsou
autorizovanými architekty se všeobecnou působností podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 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, která je
kompatibilní s výše uvedenými autorizacemi podle zákona 360/1992 Sb. a
souvisejícími profesními předpisy ČKA. Autorizovaný architekt nesmí být v době
podání nabídky pravomocně odsouzen podle zvláštních profesních předpisů ČKA;
h) technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to :
Vedoucí realizačního týmu, který bude řídit/koordinovat zpracování předmětu soutěže,
k prokázání splnění technických kvalifikačních doloží:
a) osvědčení o autorizaci pro obor územní plánování nebo osvědčení o autorizaci bez
specifikace se všeobecnou působností dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů,
b) doklad o nejvýše dosaženém vzdělání,
c) profesní životopis, ze kterého bude patrné:
ca) že má minimálně 7 let praxe v oboru po udělení požadované autorizace,
cb) přehled referenčních zakázek obdobného charakteru;
ch) vyhlašovatel si v zadávacích podmínkách jednacího řízení bez uveřejnění vyhradí
v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, že řízení a koordinace předmětu soutěže nesmí být plněno
subdodavatelsky.
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4.2

Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů

4.2.1

Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným
prohlášením a doklady/listinami vloženými do obálky nadepsané „Autor“ (viz. odstavec
6.6. těchto soutěžních podmínek).

4.2.2

Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve
sdružení/konsorciu, musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené
v odst. 4. 1 písm. a) až f), a alespoň jeden z účastníků sdružení splňovat podmínku
uvedenou v odst. 4.1 písm. h). Splnění těchto podmínek prokážou tyto osoby stejným
způsobem, jaký je uveden v bodě 4.2.1 těchto soutěžních podmínek.

4.2.3 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí tato
právnická osoba splňovat podmínky výslovně popsané v zákoně č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, v části třetí
tohoto zákona, pokud jde o účast autorizovaných osob v těchto společnostech, a to
v oborech dle odstavce 4.1.písm. g) těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě pak
prokazují odbornou způsobilost dle odstavce 4.1. písm. g) těchto Soutěžních podmínek
autorizované osoby zúčastněné ve statutárních orgánech dle zákona 360/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
4.2.4

Každý účastník musí v případě výzvy vyhlašovatele předložit vyhlašovateli soutěže
originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek
uvedených v odstavci 4.1. písm. a), f), g) a h), a to ve lhůtě a způsobem stanoveným
ve výzvě.
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5

SOUTĚŽNÍ PODKLADY
5.1

Soutěžní podklady poskytované soutěžícím bezplatně
Podklady pro zpracování návrhu jsou vyhotoveny v digitální podobě (jen ve formátech,
které má vyhlašovatel k dispozici).

Soutěžní podklady
Závazné podklady:

Umístění soutěžních podkladů
http://www.cuzk.cz/

Mapa řešeného území v měřítku 1:50 000
Katastrální mapa
Ortofotomapa
Informativní podklady:
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
Aktivní zóna záplavového území
Územně analytické podklady pro správní
obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž
Stávající Územní plán města Kroměříže včetně
změn (Ateliér KO&SA, sdružení, 2005, ve
znění změn z roku 2013)
Kapacitní posouzení křižovatek (HBH projekt,
2013)
Vyhodnocení vlivů změny č. 5B Územního
plánu města Kroměříže na trvale udržitelný
rozvoj včetně nulové varianty (doc. Ing. arch.
Maxmilian Wittmann, Ph.D, 2012)
Digitálně technická mapa města
Generel cyklotras mikroregionu Kroměřížsko
(Projektová kancelář A-S, Ing. Ladislav Alster,
2007)
Mapka cyklotras a cyklopruhů včetně soupisu
dosud realizovaných cyklostezek
Stabilní katastr
Mapy z historických vojenských mapování
Územní a urbanistické studie města Kroměříž
Kopie historických územně plánovacích
dokumentací
Doplňující průzkumy a rozbory k územnímu
plánu města Kroměříže
Schválené zadání Územního plánu Kroměříž

(Soutěžící mohou využít například prohlížecí službu
WMS)

na profilu zadavatele ve formátu *dgn a
*shp
http://www.cuzk.cz/
na profilu zadavatele ve formátu *pdf
na profilu zadavatele ve formátu *pdf
http://gis.kr-zlinsky.cz/
https://vms4.kr-zlinsky.cz/
http://juap-zk.cz/
na profilu zadavatele ve formátu *pdf
na profilu zadavatele ve formátu *pdf

na profilu zadavatele ve formátu *pdf
na profilu zadavatele ve formátu *dgn
na profilu zadavatele ve formátu *pdf
na profilu zadavatele ve formátu *pdf
http://archivnimapy.cuzk.cz/
na profilu zadavatele ve formátu *pdf
na profilu zadavatele ve formátu *pdf
na profilu zadavatele ve formátu *pdf
na profilu zadavatele ve formátu *pdf

Výše uvedené podklady, které soutěžící obdrží v elektronické podobě, jsou považovány
Vyhlašovatelem za kompletní pro zpracování předmětu soutěže.
5.2

Prohlídka řešené lokality
Vyhlašovatel nebude organizovat prohlídku řešeného území s ohledem na jeho rozsah.
Soutěžící mají možnost se s řešeným územím seznámit samostatně.
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5.3

Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů
Soutěžní podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele a jsou poskytovány zdarma.
Soutěžní podklady poskytované v digitální podobě si budou moci soutěžící stáhnout
zdarma po vyhlášení soutěže na profilu zadavatele https://ezak.mesto-kromeriz.cz/.
Soutěžní podklady neuveřejněné na profilu zadavatele naleznou soutěžící na
příslušných webových odkazech uvedených v odst. 5.1 těchto soutěžních podmínek.
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6

POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ
GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA
6.1

Za závazné se považuje:
a) grafická část
b) textová část
c) anotace

6.2

Grafická část

6.2.1

Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat:
a) jeden panel zobrazující základní koncepci rozvoje města (celého správního území),
jeho osobitého uspořádání a využití urbánního i krajinného v měřítku 1:10.000,
případná (nepovinná) doplňková schémata v libovolném měřítku;
b) jeden panel s obsahem, jenž dle vlastní úvahy autorů nejlépe postihuje specifická
témata řešeného území v libovolném měřítku a povinným výkresem širších vztahů.

6.2.2

Grafická část bude provedena ve formátu 90 x 200 cm vertikálně a bude nalepena na
panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky cca 5 mm (např. Kapaplast
nebo Forex). Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto
soutěžních podmínek.

6.3

Textová část

6.3.1

Textová část bude obsahovat stručné objasnění a zdůvodnění základních principů
navrhované koncepce rozvoje města (správního území) Kroměříž včetně koncepce
uspořádání krajiny s vyjádřením specifických témat a problémů. Zvláštní pozornost
bude věnována možnostem účelného rozvoje města jako celku s přihlédnutím ke
specifickému postavení jednotlivých oblastí, zhodnocení rozvojových možností města a
názor na jeho možný budoucí vývoj, identifikace významných kritických míst rozvoje
města a rámcový návrh na způsob řešení problémů jeho rozvoje.

6.3.2

Textová část soutěžního návrhu musí zejména obsahovat popis a zdůvodnění:
a) vazeb řešeného území v širším územním kontextu;
b) základních myšlenek a principů zvolené koncepce a metod;
c) návrhu uspořádání/členění města v souladu s charakterem jeho částí;
d) základní koncepce infrastruktury dopravní a technické, přiměřeně povaze soutěže;
e) schémat, popřípadě detailů, pokud jimi budou soutěžící demonstrovat svoji
koncepci.

6.3.3

Textová část bude obsahovat číslovaný seznam částí/položek soutěžního návrhu.

6.3.4

Textová část bude předložena ve třech tištěných vyhotoveních samostatně od
výstavních panelů ve formátu A4. Maximální rozsah je 5 normostran (1800 znaků a
mezer na stranu, titulní stránka a seznam částí soutěžního návrhu se do stran
nezapočítávají) a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních
podmínek. Překročení maximálního rozsahu textové části bude posuzováno porotou
v souladu s čl. 9.2.1 písm. b). Nedodání textové části bude posuzováno porotou
v souladu s čl. 9.2.1 jako porušení podmínek soutěže s důsledkem vyloučení
soutěžícího.
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6.4

Anotace
Písemná informace k dokumentaci obsahující max. 1000 znaků (pro potřeby
prezentace) samostatně od výstavních panelů ve formátu A4 a současně na jednom
z výstavních panelů.

6.5

Digitální část

6.5.1

Soutěžící předá 1 × CD / DVD(nosič), obsahující:
a) grafickou část ve formátu *.pdf při kvalitě 300 dpi pro publikování soutěžního
návrhu,
b) textovou část ve formátu *.doc/docx (bez použití „caps lock“)
c) anotace ve formátu *.doc/docx.

6.5.2

Nosič s nadpisem „Územní plán Kroměříž“ bude uložen v obálce „Autor“.

6.6

Obálka nadepsaná „Autor“

6.6.1

Obálka bude obsahovat následující dokumenty:
a) Údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/
autory návrhu, jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo
odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové
adresy, případně ID datové schránky;
b) Čestné prohlášení a listiny účastníka/účastníků podle odstavce 4.2.;
c) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretářem soutěže, popř. ID datové
schránky;
d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky;
e) Podepsané prohlášení v příloze č. 1 (v případě, že je účastníkem právnická osoba
nebo není účastník shodný s autorem);
f) Čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn
dostatek oprávnění k tomu, aby mohl následně v jednacím řízení bez uveřejnění
uzavřít smlouvu o dílo na dopracování návrhu do úrovně územně plánovací
dokumentace;
g) Nosič s nadpisem „Územní plán Kroměříž“.

6.6.2

Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem
uvedeným v odst. 7. 1. těchto soutěžních podmínek.
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7

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO
NÁVRHU
7.1

Závazné označení návrhu a jeho částí

7.1.1

Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek
(grafická část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou v pravém dolním rohu
opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo
návrhu.

7.1.2

Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek
(grafická část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou v levém dolním rohu
opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh,
který je součástí textové části.

7.1.3

Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek
(grafická část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou v dolní části uprostřed
označeny textem „Územní plán Kroměříž“.

7.2

Podmínky anonymity soutěžního návrhu

7.2.1

Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s
výjimkami výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat
podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

7.2.2

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

7.2.3

7.3

Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek
z území mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem k nutnosti
dodržení anonymity odesilatele, jako adresu odesilatele název a adresu profesního
sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesilatele evidován, nebo jiné
veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.
Obal návrhu
Všechny části návrhu (grafická část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou
vloženy do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „Územní plán
Kroměříž“.

~ 14 ~

8

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
8.1

9

Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů

8.1.1

Soutěžní návrhy lze odevzdat osobně v podatelně Městského úřadu Kroměříž, 1. máje
3191, Kroměříž v úředních hodinách podatelny, nejpozději dne:
31. 10. 2016 do 16:00 hodin.
Úřední hodiny podatelny: pondělí 7:30 - 17:00, úterý 7:00 - 15:00, středa 7:30 - 17:00,
čtvrtek 7:00 - 15:30 a pátek 7:00 - 14:00. Za okamžik podání nabídky se považuje její
fyzické převzetí podatelnou Městského úřadu Kroměříž na výše uvedené adrese.

8.1.2

V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel
ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na adresu Město Kroměříž,
Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž ve stanovené lhůtě dle odstavce 8.1.1.

KRITÉRIA HODNOCENÍ
9.1

Kritéria hodnocení
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí
významnosti následně:
a) komplexní urbanistická kvalita návrhu,
b) přehlednost a srozumitelnost celkového řešení, včetně zapracování širších
územních a urbanistických vztahů,
c) schopnost rozpoznat základní problémy, témata a hlavní souvislosti rozvoje území,
d) schopnost reagovat na specifické a osobité podmínky řešeného území.

9.2

Důvody pro vyloučení ze soutěže

9.2.1

Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:
a) nesplní obsahové požadavky vypsání,
b) neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek, ledaže se jedná
o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost návrhu, není ohrožena
anonymita návrhu a jimiž není návrh zvýhodněn,
c) nedošly v požadovaném termínu,
d) zřetelně ukazují na porušení anonymity.

9.2.2 Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané
formální podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách, je porota povinna dle
§10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy
mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.
9.2.3 Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními
podmínkami požadovány zejména dle bodu 6.
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10 POROTA A ODBORNÍ ZNALCI
10.1 Členové poroty
10.1.1 Řádní členové poroty
Nezávislí:
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Prof. PhDr. Pavel Zatloukal
Ing. arch. Vojtěch Mencl
Závislí:
Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., místostarosta města, předseda Výboru pro územní
plánování
10.1.2 Náhradníci poroty
Nezávislí:
Ing. arch. Jana Kaštánková
Závislí:
Mgr. Petra Fečková, člen Rady města a zastupitel
Jiří Kašík, člen Rady města a zastupitel
10.2 Přizvaní odborní znalci
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze
s výslovným svolením vyhlašovatele.
11 CENY A ODMĚNY /NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI
11.1 Ceny
1. cena se stanovuje ve výši 300.000,- Kč
(slovy: Tři sta tisíc Korun českých),
2. cena se stanovuje ve výši 200.000- Kč
(slovy: Dvě stě tisíc Korun českých),
3. cena se stanovuje ve výši 100.000,- Kč
(slovy: Jedno sto tisíc Korun českých).
11.2 Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se
stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 100.000,- Kč (slovy
Jedno sto tisíc Korun českých). O udělení této odměny a poměru jejího případného
rozdělení rozhoduje porota.
11.3 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě
neudělení některých cen a odměn
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může
porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení,
popřípadě neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně
zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže.
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11.4 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži
11.4.1 Ceny a odměny 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. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů,
odvedena správci daně.
11.4.2 Ceny a odměny 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.
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12 ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE
12.1 Datum ustavující schůze poroty
Datum ustavující schůze poroty

15. 6. 2016

12.2 Datum vyhlášení soutěže
Datum vyhlášení soutěže

1. 8. 2016

12.3 Dotazy
12.3.1 Dotazy k organizačním záležitostem lze podávat písemně nebo elektronicky na adresu
sekretáře soutěže nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty k podání návrhů.
Dotazy zodpoví vyhlašovatel prostřednictvím sekretáře nejpozději do 4 pracovních dnů
po obdržení žádosti. Dodatečné informace včetně přesného znění dotazu zveřejní
vyhlašovatel na profilu zadavatele.

12.3.2 Dotazy k předmětu soutěže musí být podány písemně nebo elektronicky na adresu
sekretáře soutěže nejpozději 20 dnů od data vyhlášení soutěže. Přesné znění dotazů a
odpovědi na dotazy pak budou uveřejněny na profilu zadavatele do 30 dnů od data
vyhlášení soutěže. Pokud dotaz k předmětu soutěže podá soutěžící po výše uvedené
lhůtě, vyhlašovatel takový dotaz zodpoví v případě, že dotaz bude opodstatněný a
zásadní pro zpracování předmětu soutěže.
12.4 Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími
Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou (viz bod 8) se
stanovuje na 31. 10. 2016.
12.5 Datum konání hodnotícího zasedání poroty
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na
dny 22. 11. – 24. 11. 2016. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude
stanoveno v průběhu soutěže.
12.6 Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům
soutěže, kteří nebyli ze soutěže vyloučeni, rozesláním tohoto rozhodnutí do vlastních
rukou, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.
Pokud bude v obálce „Autor“ uvedeno ID datové schránky, bude rozhodnutí zasláno do
datové schránky a už nebude zasílán poštou.
12.7 Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních
návrhů soutěžícím k nahlédnutí
Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů se předběžně stanovuje na
15. 12. 2016; přesné datum bude stanoveno v průběhu soutěže.
Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet
rozesláním protokolů a končí patnáctým dnem po posledním doručení protokolu
účastníku soutěže.
12.8 Lhůta k proplacení cen a odměn /a náhrad nákladů spojených s účastí
v soutěži/k vrácení záloh na reprodukční náklady
Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o
výběru nejvhodnějšího návrhu.
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12.9 Lhůta k veřejné výstavě
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do
tří měsíců od oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
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13 ŘEŠENÍ ROZPORŮ
13.1 Námitky
13.1.1 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.
13.1.2 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.
13.1.3 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 a
návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
13.2 Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele
13.2.1 Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i vyhlašovateli do 10
dnů od doručení rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání
námitek, pokud vyhlašovatel o námitkách nerozhodl.
13.2.2 Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele a dalšího
postupu stěžovatele se řídí podle ustanovení § 113 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

14 KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
14.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a odborných znalců
s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci
a odborní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že
budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.
14.2 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.
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15 KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
15.1 Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy
publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
15.2 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 této soutěže.
Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách,
je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy budou
po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům.
15.3 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.
Souhlas je vysloven pro prezentaci návrhů i v elektronické podobě a umožňuje
vyhlašovateli v rámci propagace soutěže a města vydat souhrnné CD s návrhy, či jiný
elektronický nosič či publikaci na svých webových stránkách.
15.4 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.
15.5 Protokol o průběhu soutěže
15.5.1 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.
15.5.2 Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména čestné prohlášení členů
poroty/náhradníků členů poroty v souladu dle § 106 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb, o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, 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 a udělení
odměn včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty.
Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty, či náhradníci,
kteří návrhy hodnotili a předají jej vyhlašovateli.
15.5.3 Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty,
jestliže o to tito členové výslovně požádají.
15.5.4 Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího
návrhu rozešle vyhlašovatel všem účastníkům soutěže (do vlastních rukou nebo do
datové schránky), a zároveň na vědomí České komoře architektů.
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16 USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH
PODMÍNEK
16.1 Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná
Urbanistická soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, 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, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna
1993, ve znění pozdějších předpisů.
16.2 Budoucí honorář architekta
Nabídková cena za kompletní projektové a inženýrské práce nesmí překročit cenový
limit stanovený těmito soutěžními podmínkami na max. 4.900.000 Kč bez DPH (slovy
Čtyři milióny devět set tisíc Korun českých) včetně cen a odměn.
Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaruje, že v případě, že bude na
základě výsledku urbanistické soutěže vyzván k podání nabídky v jednacím řízení bez
uveřejnění, bude jeho nabídková cena stanovena uvedeným způsobem.
16.3 Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy poroty a Českou komorou architektů
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 vyhlašovatele.
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17 SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
Tyto Soutěžní podmínky byly projednány na ustavující schůzi poroty konané 15. 6. 2016 a
odsouhlaseny porotou korespondenčně dne 14. 7. 2016.
Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem – usnesením
Rady města Kroměříže č. 1224 ze dne 18. 7. 2016.
Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů
dopisem ze dne 18. 7. 2016 pod č. j. 1033-2016/Šp/Ze.
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18 PŘÍLOHY

URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN KROMĚŘÍŽ
PŘÍLOHA SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK č. 1

PROHLÁŠENÍ O PRÁVNÍM VZTAHU ÚČASTNÍKA (PO) A AUTORA /
PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ

Účastník prohlašuje, že autorem soutěžního návrhu ve smyslu §5 zákona č. 121/2000 Sb.
(autorský zákon) je

……………………………………………………………………………………………………………

Právní povaha vztahu mezi účastníkem a autorem je (prosím, zaškrtněte)
a/ statutární orgán ve smyslu § 44 zákona č.90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích)
b/ zaměstnanecký poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
c/ jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte)
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………
PODPIS
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