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1.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

VYHLAŠOVATEL, POROTA, PŘIZVANÍ ODBORNÍCI A POMOCNÉ ORGÁNY
POROTY

1.1.

Vyhlašovatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Město Starý Plzenec
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
00257257
CZ 00257257

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Vlasta Doláková, starostka
Tel:
377 183 665 / 602 107 779
E-mail:
dolakova@staryplzenec.cz
1.2.

Organizátor soutěže:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace
Škroupova 5, 305 84 Plzeň
00227277
není plátce DPH

Zpracovatel soutěžních podmínek | sekretář soutěže: Ing. Stanislava Maronová, MBA
Tel.: +420 378 035 019, +420 724 852 008
E-mail: maronova@plzen.eu
Přezkušovatel soutěžních návrhů: Ivana Boudová
Tel.: +420 378 035 020
E-mail: boudova@plzen.eu
1.3.
1.3.1.

Porota
Řádní členové závislí
Ing. Vlasta Doláková, starostka
Ing. arch. Pavla Burešová, předsedkyně stavební komise
Ing arch. Martin Stark, zastupitel a člen stavební komise

1.3.2.

Řádní členové nezávislí
doc. Ing. ak. arch. Jan Šépka
doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka
Ing. arch. Ing. Eva Kováříková
doc. Ing. arch. Antonín Novák

1.3.3.

Náhradníci závislí
Ing. Štáhlová Petra, zástupce pořizovatele

1.3.4.

Náhradníci nezávislí
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.
RNDr. Milan Svoboda

1.3.5.

Přizvaní odborníci
Ing. Karel Nedvěd – oblast dopravy
Mgr. Radek Široký, Ph.D. – oblast památková
doc. Ing. Pavel Šimek – oblast krajinářská
Akad. arch. Aleš Brotánek – oblast udržitelné architektury
Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.
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2.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

2.1.

Předmět soutěže

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Předmětem soutěže je najít kvalitní a komplexní architektonicko – urbanistický návrh dostavby území
v centru města Starý Plzenec, který bude řešit prostorové a funkční vazby nového rozšíření centra a jejich
propojení se stávajícím dochovaným historickým centrem s ohledem na udržitelnost řešení a bude postupně realizovatelný v průběhu následujících přibližně 20i letech.
Město usiluje o rozšíření veřejného prostoru dopravně frekventovaného Masarykova náměstí o klidnější,
chráněné, intimnější veřejné prostory, které budou umožňovat různé využití při různých příležitostech. Zároveň klade velký důraz na řešení Smetanovy ulice, je třeba akceptovat, že pozice stávajících krajských
komunikací je neměnná. Návrh bude definovat veřejné prostory, jejich hierarchii. Hlavním způsobem dopravy by měla být chůze, je důležité propojení pěších dopravních cest nového rozšíření centra a jejich
vhodné napojení na dnešní dopravní infrastrukturu.
Druhou důležitou prioritou města je umístění veřejných staveb, které v současnosti chybí a které zároveň
podtrhují veřejné využití území, tedy knihovny, komunitního centra či domova s pečovatelskou službou.
Celek by měla doplnit výstavba pro rezidenty.
Řešené území je vymezeno ulicemi Radyňská, Nerudova, Jiráskova, Vrchlického a jeho rozsah je uveden
na obrázku:

Město Starý Plzenec vlastní velkou část území a pro prezentaci jeho očekávání je na následujícím obrázku
řešené území informativně rozděleno na bloky A, B, C: Blok B je mírně svažitá plocha, kterou tvoří zástavba chátrajících rodinných domů s přilehlými zahradami. Blok C je území, které je v současnosti z větší
části nezastavěné. Blok A je naproti budově školy a dominuje mu radnice. Město očekává v řešeném
území kombinaci veřejného a soukromého investora.
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SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Popis území a jeho historie je uveden v soutěžním podkladu P.6. Taktéž jsou součástí podkladů výstupy
z veřejného projednávání – soutěžní podklad P.10.
Soutěžní zadání

2.2.

Návrh bude řešit území s ohledem na historický význam Starého Plzence, ale zároveň klást důraz na
vysokou úroveň architektonického výrazu, usilovat o atraktivní, moderní, nadčasovou a udržitelnou výstavbu.
Návrh bude řešit prostorové a funkční vazby nového rozšíření centra a jejich propojení se stávajícím dochovaným historickým centrem.
Návrh bude zohledňovat udržitelnost vize a jejího vývoje v dlouhodobém horizontu a bude s ním možné
pracovat v etapách.
A. Veřejný prostor
•

Návrh bude definovat funkční a kvalitní veřejné prostory, stanoví jejich hierarchii a vybavení a bude
zohledňovat:
-

-

průchodnost pro pěší všemi směry, stanoví míru prostupnosti území;
vytvoření menších chráněných prostor pro setkávání;
vytvoření univerzálního veřejného prostoru se zelení pro různé využití „pod širým nebem“ (např.
trhy, workshopy, školní a jiné denní koncerty, možnost venkovního krátkého promítání/prezentace při různých příležitostech, propojení s aktivitami blízké školy, setkání většího počtu občanů
na chráněném a klidném místě), v čase mimo pořádané akce bude tento prostor sloužit jako
klidný otevřený veřejný prostor se zelení a zázemím k pobytu a odpočinku. Vzhledem k návaznosti na školu a potřebě zázemí je doporučeno řešit tento prostor v souvislostí s dostavbou bloku
A;
pěší návaznost území v bloku B na prostor hřiště u sokolovny;
pěší propojení území za stávající radnicí (blok A) s ulicí Smetanova;
podpora návaznosti na řeku Úslavu;
umístění veřejného WC, zázemí pro turisty s odložením kol.
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• Z návrhu bude patrné, v kterých veřejných prostorech bude zeleň a jaká je předpokládána její kvalita.
V návrhu konceptu veřejné zeleně bude řešeno:
-

veřejná zeleň by měla být doplněna drobnými sportovními prvky odpočinkového charakteru
(např. pétanque, šachy), vybavením pro děti, lavičky, odpočinková místa ve stínu;
návrh vodního prvku, ať už v souvislostí se sítí soustavy studní nebo zcela nový;
revitalizace zahrad bloku C, zachování prostupnosti stávajících zahrad a dvorků (blok C) za budovami.

B. Veřejné stavby
•

Návrh umístí požadované veřejné stavby do vhodných částí nového centra dle jejich charakteru a
velikosti a z nich vyplývajících potřeb. Jedná se o:
-

-

-

dostavba/přístavba radniční budovy – nejedná se o náhradu městského úřadu v budově Smetanova 932, předpokládá se vytvoření nového vstupního prostoru do budovy radnice v parteru a
dále vícefunkční centrum pro veřejné aktivity (viz níže), předpokládaná hrubá podlažní plocha je
cca 600 – 1000 m2, dále je nutné zachovat pěší propojení budov radnice a městského úřadu;
umístění knihovny o kapacitě 20 000 svazků; je žádoucí vytvoření vazby na radniční budovu a
základní školu;
umístění objektu pro společenské aktivity (komunitní centrum), který by nabídl 2 – 4 klubovny
spolkům, společenský sál pro cca 150 lidí, a současně venkovní zázemí pro aktivity;
dům s pečovatelskou službou, byty seniorů se zdravotními službami pro celodenní pečovatelskou službu – předpokládá se cca 20 bytů; je nutné vytvořit vazbu na kvalitní veřejný prostor,
integraci do zeleně a zohlednit docházkovou vzdálenost od centra;
město Starý Plzenec usiluje o vnitřní výstavní plochu, využitelnou pro akce města, pro příležitostné prezentace prací žáků školy, příp. pronajímatelný prostor dle uvážení města. Zároveň má
město zájem vytvořit expozici, muzeum, resp. multifunkční prostor umožňující prezentaci
1000leté historie města, způsobu života v minulosti, možnost zpřístupnění historických základů
budov na jižní straně Smetanovy ulice (dnes pod terénem zejména v bloku C), soustavy studní.
Propojení těchto aktivit v jednom objektu je doporučující, nikoliv závazné.

C. Doprava a parkování
•

Návrh bude řešit koncepčním způsobem parkovací plochy souvisejících s nově vzniklou zástavbou a
zároveň s potřebami stávajících domů ve Smetanově a Nerudově ulici.

•

Mimo řešené území nelze vytvořit parkovací plochu řešící potřeby tohoto území.

•

Pozice stávajících krajských silnic vedoucích městem je neměnná. Jedná se o silnice III/18026 a III/
18022.

•

Město usiluje o přesun stávající autobusové zastávky MHD ve Smetanově ulici, která se nyní nachází
na pozemku parc. č. 1411/52, k.ú. Starý Plzenec (ostatní plocha, vlastník město Starý Plzenec) před
domem čp. 58, a to na pozemek parc. č. 1411/10, k.ú. Starý Plzenec.

D. Komerční a bytová výstavba
•

Je ponecháno na soutěžících, zda domy při severní straně Smetanovy ulice ve špatném technickém
stavu v návrhu zachovají, nebo částečně zachovají či zcela nahradí.

•

Návrh vhodně začlení komerční a bytovou výstavbu, město preferuje menší obchody, max. do 200 m2
prodejní plochy umístěné v parteru budov.

2.3.
Důsledky nedodržení požadavků vyhlašovatele na řešení předmětu
Požadavky uvedené v odstavci 2.2 jsou stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení není důvodem
k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka ze soutěže. Kvalita a komplexnost zapracování
těchto požadavků do soutěžního návrhu bude předmětem hodnocení poroty v rámci kritérií uvedených
v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek.
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2.4.
Majetkové vztahy
Velká část řešeného území se nachází ve vlastnictví města Starý Plzenec – viz soutěžní podklad P.2.
2.5.
Územní plán
Dle platného územního plánu jsou pozemky v řešeném území zařazeny do ploch s funkčním využitím
bydlení – komerce. Stávající územní plán je soutěžním podkladem P.4
V současné době probíhá zpracování nového územního plánu, který je ve fázi před opakovaným veřejným
projednáním, které proběhne na přelomu listopadu/prosince 2020. Dle návrhu nového Územního plánu
města Starý Plzenec jsou pozemky v řešeném území zařazeny do ploch smíšených obytných – městských
(SM) a zčásti do ploch občanského vybavení veřejného (OV). Celé řešené území spadá do oblasti s podmínkou zpracování územní studie, tedy navazující zakázka na zpracování studie bude vycházet z nového
územního plánu. Výkres z návrhu nového územního plánu je soutěžním podkladem P.5
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3.

DRUH A ÚČEL SOUTĚŽE, SPECIFIKACE NÁSLEDNÉ ZAKÁZKY

3.1.
3.1.1.

Druh soutěže
Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonicko urbanistická.

3.1.2.

Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako otevřená.

3.1.3.

Podle počtu vyhlášených fází soutěže se soutěž vyhlašuje jako jednofázová.

3.1.4.

Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová.

3.1.5.

Soutěž je anonymní.

3.2.
3.2.1.

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 soutěžních podkladech a
vybrat účastníky, s nimiž bude vyhlašovatel jednat o uzavření smlouvy na zhotovení následné zakázky dle odstavce 3.3 těchto soutěžních podmínek.

3.2.2.

Vyhlašovatel
a) vyzve k jednání nejprve účastníka, jehož návrh se umístí na nejvýše oceněném místě, a pokud
s ním dojedná uzavření smlouvy, jednání ukončí;
b) v případě, že jednání podle písmene a) nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jednání
účastníka, jehož návrh se umístí na druhém nejvýše oceněném místě, a pokud s ní dojedná uzavření smlouvy, jednání ukončí;
c) v případě, že ani jednání podle písmene b) nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jednání o uzavření smlouvy účastníka, jehož návrh se umístí na třetím nejvýše oceněném místě, po
jednání s tímto účastníkem jednání o uzavření smlouvy ukončí.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

Specifikace následné zakázky
Vyhlašovatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na zhotovení územní studie na řešení dostavby historického centra města Starý Plzenec. Bude se jednat o územní studii,
která je podkladem pro rozhodování v území.
Územní studie bude obsahovat rozpracování soutěžního návrhu, a to na základě zadání zpracovaného pořizovatelem a zároveň po schválení nového územního plánu tak, abych studie mohla
být vložena do Evidence územně plánovací činnosti.

3.3.3.

Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 500.000,- Kč bez DPH.

3.3.4.

Honorář za provedení následné zakázky v rozsahu odstavce 3.3.1. těchto soutěžních podmínek
bude stanoven s ohledem na doporučené ceny dle www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník deklaruje, že v případě, že bude na základě výsledku soutěže vyzván k účasti v JŘBÚ a předložení cenové nabídky, bude jeho nabídková cena stanovena
uvedeným způsobem.
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4.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1.
Podmínky účasti v soutěži
Podmínky v soutěži splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich společnosti, které:
a) prokážou, že nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků
uvedených v seznamu vloženém v obálce nadepsané „Autor“ a v případě právnických osob též
nikdo ze statutárních orgánů:
a.1) se bezprostředně nezúčastnil přípravy soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže;
a.2) není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem
soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže;
a.3) není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředními
nadřízeným či přímým spolupracovníkem osob uvedených v bodech a.1) a a.2), pokud jsou tyto osoby uvedeny v soutěžních podmínkách;
a.4) není členem samosprávných orgánů vyhlašovatele nebo zaměstnancem úřadu vyhlašovatele nebo právnických osob zřízených vyhlašovatelem, které se podílely na projednání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadávání
zakázky v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž;
b) splňují základní způsobilost v rozsahu definovaném §74 Zákona o zadávání veřejných zakázek;
c) jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (nevztahuje se na fyzické osoby a jejich
společnosti a na právnické osoby se sídlem v zemi, kde taková evidence není vyžadována);
d) mají oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na osoby vykonávající činnost architekta jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem
v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno);
e) jsou autorizovanými architekty nebo inženýry podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.
4.2.
4.2.1.

Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži
Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz odstavec 6.5 těchto soutěžních podmínek).

4.2.2.

Pokud předložení soutěžní návrh jako účastník více fyzických osob společně, musí každá z těchto
osob splňovat podmínky uvedené v odstavci 4.1. písm a) a b). Splnění podmínek uvedených pod
písmenem d) a e) prokazují tyto osoby společně.

4.2.3.

Pokud předložení soutěžní návrh jako účastník více právnických osob společně, musí každá
z těchto osob splňovat podmínky uvedené v odstavci 4.1. písm a), b) a c). Splnění podmínek uvedených pod písmenem d) a e) prokazují tyto osoby společně.

4.2.4.

Osoba prokazující splnění podmínky dle odstavce 4.1. písm. e) musí být autorem nebo spoluautorem návrhu.

4.2.5.

Zahraniční účastník prokazuje splnění podmínek účasti v soutěži v rozsahu odpovídajícím právnímu řádu země, ve které má sídlo.

4.3.
4.3.1.

Důsledky nesplnění podmínek pro účast v soutěži
Pokud účastník nedoloží v obálce „Autor“ čestné prohlášení dle bodu 4.2.1. těchto soutěžních
podmínek, vyhlašovatel ho písemně vyzve k dodání požadovaných dokladů ve lhůtě do 10 dnů od
doručení výzvy. Pokud jde o účastníka, který předložil odměněný nebo oceněný návrh, vyhlašovatel do skončení této lhůty přeruší hodnotící zasedání poroty. V případě, že účastník požadované
dokumenty po skončení lhůty nedoloží, vyhlašovatel jej vyloučí ze soutěže.

4.3.2.

Vyhlašovatel vyloučí účastníka, u něhož zjistí ověřením skutečností uvedených v česném prohlášení, že tento účastník nesplnil podmínky účasti v soutěži.

4.3.3.

Návrhy vyloučené ze soutěže z důvodů nesplnění podmínek účasti v soutěži mohou být posuzovány mimo soutěž a mohou být ohodnoceny zvláštní odměnou.
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4.4.
Podmínky pro uzavření smlouvy na zhotovení následné zakázky
4.4.1. Účastník, který bude na základě výsledků jednacího řízení bez uveřejnění vyzván k uzavření
smlouvy, předloží vyhlašovateli originály nebo úředně ověřené kopie listin dokládající splnění podmínek účasti v soutěži uvedených v odstavci 4.1.
4.4.2.

Účastník, který není občanem České republiky nebo nemá v České republice sídlo, prokáže při
uzavření smlouvy, že je osobou oprávněnou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě dle §7 odst.
1 písmene b) a § 30a Zákona o výkonu povolání nebo prokáže spojení s další osobou, která oprávněním vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě v České republice disponuje.

5.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY, SOUTĚŽNÍ PODKLADY, JEJICH DOSTUPNOST A
VYSVĚTLENÍ, PROHLÍDKA SOUTĚŽNÍHO MÍSTA

5.1.
Dostupnost soutěžních podmínek a podkladů
Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou zveřejněny na internetové adrese: www.staryplzenec.cz ode
dne vyhlášení soutěže do konce soutěžní lhůty.
5.2.
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
P.10
P.11
P. 12
P.13

Soutěžní podklady
Grafické podklady s vymezením řešeného území (katastrální mapa, výškopis, ortofotomapa, zákres řešeného území);
Výkres majetku města Starý Plzenec (*pdf);
Výkres sítí technické infrastruktury (*.pdf);
Územní plán – dopravní schéma;
Návrh územního plánu – I.2a Hlavní výkres – způsob využití území (návrh pro veřejné projednání)
Historie a současnost města Starý Plzenec;
Fotodokumentace řešeného území;
Layout;
Průzkum zeleně, Bc. Jana Kadlecová, DiS;
Výstupy z veřejného projednávání;
Výškopisné a polohopisné zaměření studní;
3D model;
Stavebně historický pasport území Starý Plzenec, Smetanova ulice.

5.3.
5.3.1.

Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy)
Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek pouze písemně na emailovou
adresu sekretáře soutěže. Termíny pro podání žádostí uvádí odst. 9.3. těchto soutěžních podmínek.

5.3.2.

Vysvětlení soutěžních podmínek bude s textem žádosti (dotazu) bez identifikace účastníka zveřejněno spolu se soutěžními podmínkami a soutěžním podklady (viz odst. 5.1) počínaje 5 dnů po
obdržení žádosti (dotazu) do konce soutěžní lhůty. Poslední termín zveřejnění je 6 dní před koncem soutěžním lhůty (viz odstavec 9.4.2).

5.4.
Prohlídka soutěžního místa
Velká část řešeného území je veřejně přístupná, území při severní straně Smetanovy ulice s domy a zahradami ve vlastnictví města bude přístupné vždy ve středu od 13. – 16. hod. (kontakt J. Král, tel.
602 113 458, email: kral@staryplzenec.cz).
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6.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

SOUTĚŽNÍ NÁVRH

6.1.
Náležitosti soutěžního návrhu
Soutěžní návrh bude obsahovat:
a) grafická vyjádření návrhu (viz odstavec 6.2.)
b) textovou část (viz odstavec 6.3.)
c) digitální část na pevném nosiči dat v uzavřené obálce (viz odstavec 6.5)
d) obálku nadepsanou „Autor“ (viz odstavec 6.5)
6.2.
6.2.1.

Náležitosti obsahu a uspořádání grafické části
Grafická vyjádření budou uspořádána na maximálně 3 panelech z lehkého pevného materiálu pro
výstavní účely (dále jen „panely“) ve formátu 1000 x 707 mm. Překročení počtu panelů nebude
důvodem k vyřazení ze soutěže, panely s číslem 4 a více nebudou porotě předloženy k posuzování.

6.2.2.

Vyhlašovatel doporučuje uspořádání panelů dle vzoru uvedeného v podkladu P.8 Layout.

6.2.3.

Panely budou obsahovat:
anotaci v rozsahu max. 1000 znaků vč. mezer,
kontext řešeného území z pohledu širších vazeb města (měřítko dle uvážení autora),
celkovou situaci řešení v měřítku 1:2 000,
návrh hlavních principů prostorového uspořádání území (s důrazem na doplnění a intenzifikaci
struktury zástavby, veřejná prostranství a jejich charakter) zobrazených formou situace, řezů
celým řešeným územím, pohledů v měřítku 1:1000;
e) hlavní principy uspořádání veřejného prostranství s důrazem na urbanistický parter a materiálové řešení v měřítku 1:500;
f) přehledné a názorné zobrazení charakterizující prostorové a hmotové řešení (zákresy do fotografií, vizualizace návrhu) - Prostorové zobrazení navrženého řešení (perspektivu či axonometrii)
Absence některého z požadovaných grafických vyjádření nebo použití jiných měřítek není důvodem k vyřazení návrhu, může však významně ovlivnit pochopení návrhu, a tedy i jeho hodnocení.
a)
b)
c)
d)

6.2.4.
6.2.5.

Panely mohou obsahovat další nepovinná libovolná vyjádření objasňující návrh řešení nad rámec
uvedený výše. Jejich použití nesmí snížit srozumitelnost vyjádření uvedených pod písmeny a) –
f).

6.3.
6.3.1.

Náležitosti obsahu a uspořádání textové části
Textová část bude obsahovat tato textová vyjádření návrhu:
a) zdůvodnění navrženého řešení:
•

stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, které předložený návrh charakterizují, zejména doplnění a intenzifikace struktury zástavby, podíl veřejných prostranství, způsob dopravní obsluhy a řešení dopravy v klidu
• stanovení základní koncepce předloženého pojetí prostoru, jeho architektonického a materiálového řešení;
b) zásady kontextu řešeného prostoru z pohledu širších vazeb,
c) popis koncepce,
a to v rozsahu maximálně 2 strany A4 (1800 znaků na stránku včetně mezer).
6.3.2.

Textová část bude dále obsahovat tyto náležitosti:
a) titulní stranu,
b) seznam částí soutěžního návrhu označených pořadovým číslem a názvem části a navazujícími
pořadovými čísly (viz odstavec 6.6.1 písm. b) těchto soutěžních podmínek,
c) anotaci v rozsahu max. 500 znaků včetně mezer shodnou s anotací v grafické části,
d) zmenšené výtisky panelů grafické části ve formátu A3.
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6.3.3. Absence některého z požadovaných textových vyjádření nebo některé z dalších náležitostí textové části není důvodem k vyřazení návrhu, může však významně ovlivnit pochopení návrhu a
orientaci v návrhu, a tedy i jeho hodnocení.
6.3.4.

Vyhlašovatel doporučuje spojit textovou část do jedné složky formátu A4 a předložit 2 výtisky
zprávy.

6.4.
6.4.1.

Digitální část
Účastník předá soutěžní návrh v digitální podobě na pevném nosiči dat CD ROM / DVD ROM
s následujícím obsahem:
a) panely grafické části ve formátu *.pdf v rozlišení pro publikování soutěžního návrhu na webu,
popř. v tiskovinách;
b) textové vyjádření návrhu ve formátu *.doc nebo *docx ev. tabulky ve formátu *xls nebo *.xlsx.

6.4.2.

Nosič bude označen nápisem „DOSTAVBA CENTRA STARÝ PLZENEC“ a bude zabezpečen proti
poškození.

6.4.3.

Účastník vloží nosič do obálky nadepsané „Autor“.

6.4.4.

Uvedené požadavky na obsah a uspořádání digitální části se stanovují jako doporučující. V případě, že účastník nedodá digitální část splňující požadavky uvedené v bodu 6.4.1. nebude možné
jeho návrh prezentovat na internetových stránkách vyhlašovatele, v tiskovinách či na internetových
stránkách ČKA.

6.5.
6.5.1.

Obálka nadepsaná „Autor“
Obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat tyto dokumenty:
a) údaje o účastníku soutěže – informace o autorovi / autorech návrhu a spolupracovnících, tedy
jejich jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, popřípadě telefonní čísla a e-mailové adresy;
b) jméno a adresu kontaktní osoby pro komunikaci se sekretářem soutěže, číslo bankovního
účtu, na které bude doručena případná cena nebo odměna, ID datové schránky;
c) čestné prohlášení o splnění podmínek účasti v soutěži uvedených v odstavci 4.1. těchto soutěžních podmínek;
c) podepsané licenční ujednání o autorských právech, pokud účastník není shodný s autorem;
d) nosič s digitální částí soutěžního návrhu.

6.5.2.

Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná.

6.6.
6.6.1.

Náležitosti označení návrhu a jeho částí
Všechny části soutěžního návrhu uvedené v odstavci 6.1 těchto soutěžních podmínek (panely,
textová část, obálka nadepsaná „Autor“, obal pevného nosiče dat) budou označeny následovně:
a) v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu;
b) v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do kterého účastník umístí pořadové číslo
části návrhu dle seznamu, který je součástí textové části;
c) v dolní části uprostřed označeny textem „DOSTAVBA CENTRA STARÝ PLZENEC“.

6.6.2.

Uvedené požadavky na označení návrhu a jeho části se stanovují jako doporučující; pokud však
zvolí účastník jinou formu označení, nesmí jí být ohrožena anonymita soutěže a srozumitelnost
návrhu.

6.6.3.

V případě, že budou některé z uvedených prvků označení návrhu chybět, provede tato označení
sekretář soutěže a přezkušovatel soutěže při přezkoušení návrhů. Vyhlašovatel v takovém případě
nenese zodpovědnost za snížení kvality grafické úpravy návrhů.

6.7.
Náležitosti obalu návrhu
Všechny části návrhu (panely, textová část, digitální verze návrhu, obálka „Autor“) budou vloženy do pevného a zalepeného obalu chránícího návrh proti poškození s nápisem „NEOTEVÍRAT – SOUTĚŽNÍ
NÁVRH – DOSTAVBA CENTRA STARÝ PLZENEC“.
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6.8.
Podmínky anonymity soutěžního návrhu
6.8.1. Návrhy budou prezentovány anonymně. Žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat jméno a podpis účastníka či heslo ani
jinou grafickou značku, která by mohla vést k identifikaci účastníka a tím k porušení anonymity.
6.8.2.

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

6.8.3.

Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo
Českou republiku, uvede účastník, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele, jako adresu odesílatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesílatele evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.

6.8.4.

Vyhlašovatel vyloučí ze soutěže účastníka, u jehož návrhu přezkušovatel a sekretář při kontrole
soutěžních návrhů nebo porota při hodnocení soutěžních návrhů zjistí porušení podmínek anonymity návrhu. Za porušení požadavků na zachování anonymity se považuje i nedodržení požadavků
na obálku „Autor“ uvedené v odstavci 6.5.2.

6.9.
Důsledky nesplnění požadavků na soutěžní návrhy
Návrhy, které poruší závazně stanovené požadavky na obsah a úpravu návrhu a poruší požadavky na
zachování anonymity soutěže, porota vyřadí z posuzování. Za podmínek § 10 odst. 7 Soutěžního řádu
mohou být vyřazené návrhy posuzovány mimo soutěž.

7.

KRITÉRIA HODNOCENÍ NÁVRHŮ

7.1.
Kritéria hodnocení
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují dle pořadí významnosti následovně:
a) kvalita celkové koncepce řešení;
b) naplnění požadavků vyhlašovatele;
c) ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů.
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8.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

CENY, ODMĚNY A NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI

8.1.
Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži
Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje na 500 tis. Kč (slovy: pět set tisíc
korun českých).
8.2.
8.2.1.

Ceny
První cena se stanovuje ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

8.2.2.

Druhá cena se stanovuje ve výši 150.000,- Kč (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých).

8.2.3.

Třetí cena se stanovuje ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).

8.3.
Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na
odměny ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých).
8.4.
Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži
Vyhlašovatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži.
Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení
některých cen a odměn
Za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota, ve výjimečných
případech, rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí
nebo rozdělí jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení celkové
částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu
soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.
8.5.

8.6.
8.6.1.

Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži
Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám, 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 č. 280/2009 Sb., daňového
řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

8.6.2.

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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SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

9.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

9.1.
9.1.1.

Projednání soutěžních podmínek před vyhlášením soutěže
Soutěžní podmínky byly odsouhlasené porotou soutěže na jejím ustavujícím zasedání dne
18. června 2020. Písemné potvrzení souhlasu je k dispozici u zadavatele.

9.1.2.

Soutěžní podmínky byly schváleny Zastupitelstvem města Starý Plzenec dne 7. září 2020 usnesením č. 16.11/2020.

9.1.3.

Česká komora architektů vydala k podmínkám potvrzení regulérnosti dne 3. září 2020 dopisem
čj. 599-2020/DM/Ze. Dopis je k dispozici u vyhlašovatele.

9.2.
9.2.1.

Vyhlášení soutěže
Soutěž je vyhlášena dnem 8. září 2020 na www.staryplzenec.cz. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

9.2.2.

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou dnem vyhlášení dostupné na webu www.staryplzenec.cz

9.3.
9.3.1.

Vysvětlení soutěžních podmínek
Za podmínek uvedených v odst. 5.3 mohou soutěžící požadovat vysvětlení soutěžních podmínek,
a to k předmětu soutěže do 18. října 2020 a k organizačním aspektům soutěže do 1. listopadu
2020.

9.3.2.

Vyhlašovatel zveřejní vysvětlení do 5 dnů od obdržení dotazu. Pro zveřejnění vysvětlení soutěžních podmínek k předmětu si vyhlašovatel vyhrazuje právo lhůtu prodloužit o dalších 5 dnů.

9.4.
9.4.1.

Odevzdání soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy lze odevzdat v úřední dny (Po, St) v době mezi 7.30 až 12.00 hod a 13.00 hod
až 17.00 hod a mimo úřední dny v době mezi 7.30 až 12.00 hod a 13.00 hod až 14.30 hod. v podatelně vyhlašovatele na adrese Masarykovo náměstí č.p. 121.

9.4.2.

Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu, tedy konec soutěžní lhůty je 18. 11. 2020 ve
17. hodin.

9.4.3.

Účastníka, který podá návrh po tomto termínu, vyhlašovatel vyloučí ze soutěže. Při osobním předání má vyhlašovatel právo návrh podaný po ukončení soutěžní lhůty nepřevzít.

9.4.4.

V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve vlastním
zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu v termínu dle bodu 9.4.2.

9.4.5.

Osoba přebírající návrh je označí datem a časem převzetí. V případě osobního předání vydá
účastníkovi potvrzení o převzetí návrhu s údaji o datu a času převzetí.

9.5.
9.5.1.

Přezkoušení návrhů
Přezkoušení návrhů provede sekretář a přezkušovatel bezprostředně po ukončení lhůty pro podání návrhů.

9.5.2.

Sekretář po rozbalení návrhů označí jednotlivé části návrhu číslem, pod kterým budou návrhy přezkoušeny a hodnoceny. Na základě rozhodnutí poroty či vyhlašovatele mohou být čísla návrhů
změněna, nejpozději však do okamžiku zahájení hodnocení návrhů.

9.5.3.

Přezkušovatel a sekretář zpracují z přezkoušení návrhů zprávu, kterou předloží porotě a přiloží
k protokolu o průběhu soutěže.

9.6.
Hodnotící zasedání poroty
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje na první týden měsíce prosinec 2020. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže.
9.7.
9.7.1.

Protokol o průběhu soutěže
Ze všech zasedání poroty pořídí sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a potvrdí
osoba zapisující.

9.7.2.

Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména:
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a) zápisy ze všech jednání poroty včetně záznamu hlasování;

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

b) zprávu o vysvětlení soutěžních podmínek a podkladů v průběhu lhůty pro podání návrhů;
c) zprávu o převzetí návrhů a přezkoušení návrhů;
d) doporučení zadavateli k vyloučení účastníků ze soutěže;
e) seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů;
f)

záznam průběhu posouzení soutěžních návrhů včetně záznamu hlasování;

g) písemné zhodnocení oceněných návrhů;
h) informaci o otevření obálek Autor a jména účastníků přiřazená k číslům návrhů;
i)

stanovisko poroty k výběru nejvhodnějších návrhů, ke stanovení jejich pořadí, k rozdělení cen
a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a dalších odporučení poroty;

j)

prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty.

9.7.3.

Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o
to tito členové výslovně požádají

9.8.
9.8.1.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a jeho oznámení
Vyhlašovatel je při výběru nejvhodnějšího návrhu vázán stanoviskem poroty.

9.8.2.

Vyhlašovatel přijme rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu do 90 dnů od vydání stanoviska
poroty.

9.8.3.

Vyhlašovatel může rozhodnout o novém hodnocení návrhů z důvodů uvedených v §11 odst. 1
Soutěžního řádu.

9.8.4.

Vyhlašovatel oznámí výsledek soutěže a výběr nejvhodnějšího návrhu na www.staryplzenec.cz
do deseti dnů od přijetí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. K oznámení připojí protokol o
průběhu soutěže. Zveřejnění oznámení a protokolu se považuje za doručení dle §11 odst. 3 Soutěžního řádu. Zároveň zašle rozhodnutí na e-mailové adresy účastníků a upozornění na zveřejnění
též formou SMS.

9.8.5.

Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel po doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
dalšími způsoby, kterými zveřejnil vyhlášení soutěže.

9.9.
Zpřístupnění soutěžních návrhů
Dnem zveřejnění oznámení výsledku soutěže a protokolů začíná běžet patnáctidenní lhůta, po kterou jsou
návrhy zpřístupněné u vyhlašovatele soutěže.
9.10. Ukončení soutěže, zrušení soutěže
9.10.1. Soutěže je ukončena dnem, kdy:
a) všem účastníkům uplyne lhůta pro podání námitek proti výběru návrhu dle § 13;
b) v případě uplatnění námitek uplyne lhůta pro podání návrhu na rozhodčí řízení u Stavovského
soudu ČKA dle § 13 odst. 2) Soutěžního řádu, pokud návrh není podán;
c) v případě podání návrhu na rozhodčí řízení Stavovský soud ČKA vydá rozhodčí nález.
9.10.2. Vyhlašovatel má právo soutěž zrušit za podmínek stanovených § 6 Soutěžního řádu.
9.11. Proplacení cen a odměn ev. náhrad nákladů spojených s účastí v soutěži
Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího
návrhu nebo do jednoho týdne od vydání rozhodčího nálezu, bylo-li vedeno rozhodčí řízení.
9.12. Veřejná výstava soutěžních návrhů
Veřejná výstava soutěžních návrhů bude zahájena nejpozději do tří měsíců od oznámení rozhodnutí o
výběru nejvhodnějšího návrhu.
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10.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

ŘEŠENÍ ROZPORŮ

10.1. Námitky
10.1.1. Účastníci mohou podávat námitky proti postupu vyhlašovatele v soutěži o návrh v souladu s § 13
Soutěžního řádu.
10.1.2. 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.
10.1.3. Námitky podává účastník (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.
10.1.4. 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.

11.

AUTORSKÁ PRÁVA

11.1. Zajištění ochrany autorský práv k návrhu ve vztahu účastník - autor
Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže účastník
a) prohlášením, že účastník je zároveň autorem v případě, kdy soutěžní návrh předkládá fyzická
osoba, která je zároveň účastníkem i autorem, nebo právnická osoba, jejímž statutárním orgánem
je osoba, která je autorem návrhu;
b) licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi autory – fyzickými osobami,
předkládajícími návrh společně jako účastník;
c) licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi právnickými osobami předkládajícími návrh společně jako účastník, pokud je autorem návrhu statutární orgán nebo zaměstnanec
právnické osoby;
d) licenční smlouvou mezi účastníkem a autorem v případě, že autor je poddodavatelem účastníka.
11.2. Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník - zadavatel
11.2.1. Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a
mohou jich opět využít v jiném případě.
11.2.2. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas bezplatnou reprodukcí a vystavením
svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků
11.2.3. Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití návrhů díla či jejich částí
pro jiné účely, než jsou uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení
autorů.
11.2.4. Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům.
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12.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

OSTATNÍ PODMÍNKY

12.1. Jazyk soutěže
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být
vyhotoveny v českém jazyce.
12.2. Právní řád
Soutěž bude probíhat v souladu s českým právním řádem.
12.3. Klauzule o akceptování podmínek soutěže
12.3.1. Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a přizvaní
odborníci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže a zavazují se, že budou tyto soutěžní
podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.
12.3.2. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto
smlouvy a s rozhodnutím poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

Ve Starém Plzenci, dne 8. září 2020
Ing. Doláková, starostka
Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Vlasta Doláková
Vlasta
Datum:
Doláková 2020.09.08
20:12:04 +02'00'
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