ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
Kreativní centrum Brno

PROTOKOL
o průběhu soutěže o návrh
vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
Zákon), v platném znění, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24.
dubna 1993 (dále jen SŘ ČKA), 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
jejíž Soutěžní podmínky (dále jen SP)
byly projednány na ustavující schůzi poroty, konané 4. září 2017,
byly schváleny v konečném znění zadavatelem 10. října 2017 na R7/135 schůzi Rady města Brna a
byly shledány regulérními a potvrzeny Českou komorou architektů dopisem ze dne 12. 10. 2017
pod č. j. 1015-2017/Šp/Ze.

MÍSTO:

Muzeum romské kultury, Bratislavská 246/67, 602 00 Brno

DATUM:

15. 3. a 16. 3. 2018

Začátek zasedání:
Konec zasedání:

10:00, 15. 3. 2018
16:00, 16. 3. 2018
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1. USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SOUTĚŽNÍ POROTY:
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ustavující schůze poroty se konala v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 SŘ ČKA dne 4. 9. 2017 od
10:00 do 16:00.
Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty projednali a posoudili znění SP a zadání soutěže
a doporučili zadavateli, po zapracování požadavků poroty na doplnění, jejich předložení České
komoře architektů ke konečnému schválení. Zpracovatel soutěžních podmínek do návrhu znění
soutěžních podmínek a zadání zapracoval požadavky porotců na doplnění a v konečné verzi rozeslal
členům poroty a náhradníkům. Odsouhlasení znění soutěžních podmínek a zadání proběhlo formou
per rollam k datu 9. 10. 2017.
Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 SŘ ČKA
písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty.
Nepřítomní a omluvení řádní členové a náhradníci soutěžní poroty rovněž hlasovali o znění SP
písemně a rovněž doporučili jejich předložení České komoře architektů ke konečnému schválení.
Nepřítomní a omluvení řádní členové a náhradníci soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10
odst. 1 SŘ ČKA rovněž písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty.
Na ustavujícím zasedání byli zvoleni předseda a místopředseda soutěžní poroty, jimiž jsou
Ing. arch. Markéta Cajthamlová - předsedkyně;
Bc. Matěj Hollan - místopředseda.
Přiložen Zápis z ustavující schůze soutěžní poroty ze dne 4. 9. 2017 jakožto PŘÍLOHA Č. I, a to
včetně písemných závazků řádných členů a náhradníků soutěžní poroty a záznamu hlasování per
rollam.

2.

ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY K ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ

2.1.

Zadavatel zpracoval vysvětlení soutěžní dokumentace formou dodatečné informace k datu 24. 10.
2017, které upřesnilo výklad podmínek účasti v soutěži a které následně zveřejnil způsobem dle SP.
Zasedání soutěžní poroty k zodpovídání dotazů před snížením počtu účastníků se nekonalo. K datu
27. 10. 2017 zadavatel obdržel tři dotazy. Odpovědi na došlé dotazy byly připraveny zpracovatelem
soutěžních podmínek spolu se sekretářem poroty formou dodatečné informace č. 2, následně zaslány
elektronickou poštou k odsouhlasení porotě per rollam a po odsouhlasení byly zadavatelem
zveřejněny způsobem dle SP.
Zasedání soutěžní poroty k zodpovídání dotazů po snížení počtu účastníků se nekonalo. K datu 3. 1.
2018 zadavatel obdržel pět dotazů. Odpovědi na došlé dotazy byly připraveny zpracovatelem
soutěžních podmínek spolu se sekretářem poroty formou dodatečné informace č. 3, následně zaslány
elektronickou poštou k odsouhlasení porotě per rollam a po odsouhlasení byly zadavatelem
zveřejněny způsobem dle SP.
Přiložena jednotlivá znění vysvětlení soutěžní dokumentace jakožto PŘÍLOHA Č. II, a to včetně
záznamu hlasování per rollam.

2.2.

2.3.

1.8.

3.

ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY KE SNÍŽENÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ

3.1.

3.4.

K datu 10. 11. 2017 odevzdalo v souladu s ustanovením bodu 4/3 a 9/2/4 SP žádosti o účast 18
(slovy osmnáct) účastníků; žádosti byly označeny dle pořadovými čísly 1 – 18.
Zadavatel prostřednictvím organizátora soutěže a v souladu s ustanovením bodu 4/4/1 SP
zkontroloval obsahové náležitosti žádostí, zjištěné skutečnosti zaznamenal do Protokolu o přijetí a
přezkoumání žádostí o účast.
Zasedání soutěžní poroty ke snížení počtu účastníků se konalo 16. 11. 2017 od 13:00 do 15:30. Před
zasedáním podepsali všichni přítomní písemné prohlášení dle § 10 odst. 2 SŘ ČKA. Zasedání zahájila
a řídila předsedkyně soutěžní poroty.
Sekretář poroty předložil porotě Protokol o přijetí a přezkoumání žádostí o účast v soutěži.

3.5.

Porota při posuzování postupovala dle bodu 4/3/6 SP a to následovně:

3.2.
3.3.

Každý z řádných členů poroty navrhnul nejvýše 5 účastníků, kteří ve srovnání s ostatními účastníky
největší měrou naplňují kritérium celkové urbanisticko-architektonické kvality referenčních prací.
Každý takto navržený účastník obdržel od jednoho porotce nejvíce jednu nominaci, počty nominací
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od všech porotců byly pro každého účastníka sečteny a uvedeny v přehledné tabulce. Nejúspěšnější
účastník byl ten, který získal nejvíce nominací. Tabulka se seznamem účastníků a počty nominací
byly podkladem pro následnou diskusi poroty a rozhodnutí o dalším postupu. O účastnících, kteří
budou vyzváni k podání návrhu rozhodla porota hlasováním.
3.6.

Soutěžní porota navrhla zadavateli tyto účastníky, kteří byli vyzváni k podání soutěžních návrhů:
č. 2 – re:architekti studio, spol. s r.o.
č. 3 – 3H Architecture, K. Csillag, Z. Gunther a Stempel & Tesař architekti
č. 6 – KAVA spol. s r.o.
č. 14 - Ing. arch. Jan Veisser

1.9.

Přiložen Protokol o posouzení portfolií ze dne 16. 11. 2017 jakožto PŘÍLOHA Č. III, a to včetně
písemných prohlášení přítomných řádných členů a náhradníků a Protokolu o přijetí a přezkoumání
žádostí o účast v soutěži.

4.

HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY
Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo ve dvou dnech v sále Muzea romské kultury,
Bratislavská 246/67, 602 00 Brno od 15. března 2018 od 10:00 do 16:30 a následně 16. března
2018 od 9:00 do 16:00.

PRVNÍ DEN ZASEDÁNÍ
4.1.

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ
Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešla v 10:00 ve složení odpovídajícím SP:
Řádní členové závislí:
Ing. arch. Petr Bořecký;
Bc. Matěj Hollan – místopředseda poroty.
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček;
Náhradníci závislí:
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
Ing. Petr Kunc.
Náhradníci nezávislí:
Ing. Ondřej Hofmeister
Nepřítomni – omluveni:
Ing. Jaroslav Kacer – závislý;
Ing. Petr Vokřál – závislý náhradník;
Ing. arch. Jan Sochor – nezávislý náhradník.
Sekretář poroty:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek
Přezkušovatel:
Ing. arch. Karel Bařinka
Přizvaní odborníci:
Mgr. Tereza Chrástová
Ostatní:
Ing. arch. Tomáš Pavlíček – KAM - organizace zasedání poroty
Před zahájením hodnotícího zasedání soutěžní poroty podepsali všichni přítomní řádní členové a
náhradníci soutěžní poroty a pomocné orgány poroty v souladu s ustanovením § 10 odst. 2
Soutěžního řádu ČKA písemné prohlášení o své nezávislosti a nestrannosti. Přizvaní odborníci tato
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prohlášení zaslali elektronicky před zasedáním, na základě toho jim byly poskytnuty soutěžní návrhy
v elektronické podobě (PŘÍLOHA Č. IV vč. prezenčních listin). Jednotliví členové poroty si
individuálně prohlédli jednotlivé návrhy, svoji činnost pak zahájila soutěžní porota v 10:30 ve složení:
Předseda poroty konstatuje, že je přítomen dostatečný počet řádných členů a náhradníků poroty
s hlasem rozhodujícím, porota je tedy usnášeníschopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
Ing. arch. Petr Bořecký;
Bc. Matěj Hollan – místopředseda poroty.
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček.
Porota bude rozhodovat, v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 SŘ ČKA a pokud tento řád
nestanovuje jinak, prostou většinou hlasů řádných členů.
-

Návrh hlasování: Pořízením zápisu ze zasedání bude pověřen David Mikulášek.

Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Konstatuje se, že zápis ze zasedání bude pořizovat David Mikulášek – sekretář soutěže.
Následovala obecná rozprava nad formou a způsobem aplikace hodnotících kritérií. Kritéria, podle
kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanoveny dle bodu 7 SP bez pořadí
významnosti následovně:
a)
b)
c)
d)

kvalita architektonicko urbanistického řešení návrhu;
míra naplnění požadavků soutěžního zadání
vazba na okolí z hlediska veřejných prostranství, dopravní obsluhy a kvality životního
prostředí;
efektivita investičních a provozních nákladů.

Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností
a znalostí jejích jednotlivých členů.
4.2.

POSOUZENÍ SPLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK SOUTĚŽE
Porota byla od 11:00 do 11:20 seznámena se Zprávou o přijetí a přezkoumání soutěžních návrhů dle
odst. 5/1 až 5/8, 11/1 a 12/1 SP. Přezkušovatel soutěžních návrhů ve zprávě konstatoval u
jednotlivých soutěžních návrhů skutečnosti popsané v seznamu odevzdaných návrhů a tabulce
přezkoušení návrhů dle soutěžních podmínek – viz Příloha č. 1 a 2 - součást PŘÍLOHY Č. V.
Porota po krátké diskusi konstatuje, že návrhy obsahují všechny požadované náležitosti dle SP.
Některé návrhy nesplňují náležitosti uvedené v odst. 5/2 až 5/5 SP, jedná se však o náležitosti
doporučené. Porota tedy nebude hlasovat o vyřazení žádného návrhu z posuzování.
Konstatuje se, že porota na základě zprávy přezkušovatele a následného prověření připouští
k posouzení všechny soutěžní návrhy.
Dále podal sekretář porotě Zprávu o kontrole splnění podmínek účasti v soutěži, kterou provedla
zadavatelem pověřená nezávislá osoba – Mgr. Jaroslav Nekuda bezprostředně po ukončení soutěžní
lhůty dle odst. 9/6/1 SP ve smyslu odst. 4/4/2 SP. Někteří účastníci nedoložili v obálce „Autor“
požadované dokumenty v potřebném rozsahu, proto byli zadavatelem prostřednictvím pověřené
osoby vyzváni k doplnění, což učinili, zpráva z kontroly je součástí PŘÍLOHY Č. VI.
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4.3.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ V PRVNÍM KOLE POSUZOVÁNÍ
Posuzování zahájila soutěžní porota v 11:20 prohlídkou jednotlivých návrhů, která byla přerušena
obědovou pauzou. Ve 12:30 přichází přizvaný odborník Pavel Wewiora.
Porota přistoupila ve 12:45 k vyslechnutí názorů jednotlivých přizvaných odborníků formou
komentáře k jednotlivým soutěžním návrhům:
12:45 – 13:15 – Ing. arch. Pavel Wewiora, NPÚ ÚOP v Brně – památková péče
13:15 – 14:00 – Mgr. Gábor Bindics – městské kulturní projekty
14:00 – 14:30 – Mgr. Tereza Chrástová – specialistka kreativních oblastí a projektů
Ve 12:50 přichází nezávislý náhradník Jan Sochor, ve 13:15 odchází přezkušovatel Karel Bařinka a
přichází přizvaný odborník Gábor Bindics, 13:20 odchází Petr Bořecký, na jeho místo závislého
řádného člena poroty nastupuje Petr Kunc, porota tedy bude dále jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
Ing. Petr Kunc;
Bc. Matěj Hollan – místopředseda poroty.
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček.
Ve 14:20 odchází Pavel Wewiora, 14:25 odchází Petr Kunc, na jeho místo řádného člena poroty
nastupuje nezávislý náhradník Ondřej Hofmeister, porota tedy bude dále jednat a hlasovat v tomto
složení:
Řádní členové závislí:
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
Bc. Matěj Hollan – místopředseda poroty.
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček;
Ing. Ondřej Hofmeister.
Ve 14:30 přistoupila porota k hlasování o postupu jednotlivých návrhů do druhého kola posuzování.
Vždy po diskusi nad návrhem následovalo hlasování:
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 1 postupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:

pro:

1

proti: 6

zdržel se: 0

Ve 14:35 přichází Petr Kunc a nastupuje na místo řádného závislého člena poroty, porota tedy bude
dále jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
Ing. Petr Kunc;
Bc. Matěj Hollan – místopředseda poroty.
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček.
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-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 2 postupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:
-

pro:

6

proti: 0

zdržel se: 1

pro:

1

proti: 5

zdržel se: 1

pro:

7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 6 postupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:
-

zdržel se: 1

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 5 postupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:
-

proti: 4

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 4 postupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:
-

2

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 3 postupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:
-

pro:

pro:

0

proti: 7

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 7 postupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:

pro:

7

proti: 0

zdržel se: 0

Konstatuje se, že na základě hlasování poroty postupují do druhého kola posuzování soutěžní návrhy
č. 3, 5 a 7.
V 15:10 přichází přizvaný odborník Soňa Albrechtová, odchází Matěj Hollan, na jeho místo řádného
člena poroty nastupuje nezávislý náhradník Ondřej Hofmeister, porota tedy bude dále jednat a
hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
Ing. Petr Kunc.
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček;
Ing. Ondřej Hofmeister.
Porota přistoupila v 15:15 k vyslechnutí posouzení Ing. arch. Soni Albrechtové z pohledu ekonomie
výstavby, v 15:30 odchází Gábor Bindics, poté odchází v 16.00 Soňa Albrechtová.
V 16:30 předsedkyně poroty ukončuje první den zasedání. Vyzvaní porotci do druhého dne zpracují
koncepty hodnocení návrhů, které nepostoupily do druhého kola, tento čas jim bude honorován.
Následně byla místnost se soutěžními návrhy uzamčena.

DRUHÝ DEN ZASEDÁNÍ
Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešli v 9:00, porota svoji činnost zahájila ve složení:
Řádní členové závislí:
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
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Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček.
Náhradníci závislí:
Ing. Petr Kunc
Náhradníci nezávislí:
Ing. Ondřej Hofmeister
Nepřítomni – omluveni:
Bc. Matěj Hollan – závislý – místopředseda poroty;
Ing. Jaroslav Kacer – závislý;
Ing. arch. Petr Bořecký – závislý;
Ing. Petr Vokřál – závislý náhradník;
doc. Ing. arch. Michal Sedláček – závislý náhradník;
Ing. arch. Jan Sochor – nezávislý náhradník.
Sekretář poroty:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek
Přizvaní odborníci:
Mgr. Tereza Chrástová
Ostatní:
Ing. arch. Tomáš Pavlíček – KAM - organizace zasedání poroty
4.4.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ V DRUHÉM KOLE POSUZOVÁNÍ
V 9:15 odchází soutěžní porota na prohlídku káznice, kde pokračuje v diskusi nad výběrem v druhém
kole in situ. V 9:30 přichází Matěj Hollan, porota je tedy usnášeníschopná a bude dále jednat a
hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Ing. Petr Kunc;
Bc. Matěj Hollan – místopředseda poroty.
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček;
Ing. Ondřej Hofmeister.
V 9:55 přichází Michal Sedláček a nastupuje na místo řádného závislého porotce, porota bude dále
jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
Ing. Petr Kunc;
Bc. Matěj Hollan – místopředseda poroty.
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček.
V 10:05 přichází porota z prohlídky, 10:20 přichází Petr Bořecký a Jan Sochor, následuje prověření,
zde některý z návrhů, které nepostoupily, nenavrátit zpět do posuzování.
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 2 se vrátí do druhého kola posuzování.

Hlasování:

pro:

4

proti: 0

zdržel se: 3

Konstatuje se, že na základě hlasování poroty bude návrh č. 2 posuzován ve druhém kole.
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V 11:00 odchází Michal Sedláček, na jeho místo řádného závislého člena poroty nastupuje Petr
Bořecký, porota bude dále jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Ing. arch. Petr Bořecký;
Ing. Petr Kunc;
Bc. Matěj Hollan – místopředseda poroty.
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček.
Porota ukončila prověření v 11:40, sekretář následně odprezentoval zprávu přizvaného odborníka Ing.
Petra Suchánka, který posoudil soutěžní návrhy z hlediska energetické náročnosti provozu, ve 12:00
pokračuje diskuse nad návrhy ve druhém kole a následně porota hlasovala o postupu do třetího kola:
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 2 postupuje do třetího kola posuzování.

Hlasování:
-

proti: 0

zdržel se: 0

pro:

0

proti: 3

zdržel se: 4

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 5 postupuje do třetího kola posuzování.

Hlasování:
-
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Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 3 postupuje do třetího kola posuzování.

Hlasování:
-

pro:

pro:

6

proti: 1

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 7 postupuje do třetího kola posuzování.

Hlasování:

pro:

5

proti: 1

zdržel se: 1

Konstatuje se, že na základě hlasování poroty postupují do třetího kola posuzování soutěžní návrhy
č. 2, 5 a 7.
4.5.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ V TŘETÍM A POSLEDNÍM KOLE POSUZOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ
SOUTĚŽNÍ POROTY O KONEČNÉM POŘADÍ
Ve 12:15 zahájila porota třetí a závěrečné kolo posuzování, ve 12:50 přistoupila k hlasování o
konečném pořadí
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 5 se umístil na 3. pořadí

Hlasování:
-

5

proti: 2

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 2 se umístil na 2. pořadí

Hlasování:
-

pro:

pro:

5

proti: 2

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 7 se umístil na 1. pořadí

Hlasování:

pro:

5

proti: 2

zdržel se: 0

Konstatuje se, že na:
- 1. pořadí se umístil návrh č. 7
- 2. pořadí se umístil návrh č. 2
- 3. pořadí se umístil návrh č. 5
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Ve 13:00 přerušila porota zasedání na obědovou pauzu, odchází Matěj Hollan, na jeho místo
nastupuje Ondřej Hofmeister, porota bude dále jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Ing. arch. Petr Bořecký;
Ing. Petr Kunc.
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček;
Ing. Ondřej Hofmeister.
Ve 13:15 přichází Michal Sedláček a Petr Vokřál, Ve 14:00 odchází Petr Bořecký a Petr Vokřál, na
místo Petra Bořeckého nastupuje Jan Sochor, porota bude dále jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Ing. Petr Kunc;
Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty;
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Martin Krupauer;
Ing. arch. Tomáš Havlíček;
Ing. Ondřej Hofmeister;
Ing. arch. Jan Sochor.
Ve 14:30 odchází Michal Sedláček, porota dále pokračuje v dokončení písemného zhodnocení všech
návrhů na základě kritérií uvedených v SP. Vzhledem k přehlednosti posouzení jednotlivých návrhů
bude porota u neoceněných návrhů písemně popisovat pouze nejdůležitější míru naplnění či
nenaplnění hodnotících kritérií:
Návrh č. 1
Signifikantní vlastností návrhu je jeho přetíženost metaforou zla, přičemž je myšleno
výhradně na persekuční zvůli praktikovanou za zdmi objektu v období komunistické diktatury.
Povýšení bývalé vězeňské kaple na kostel Nanebevzetí Panny Marie s přiléhajícím
pastorálním centrem, povýšení chodby kapli tangující na „boční loď“ (!) kostela, zvony v osvětlených
výklencích fasádního zdiva atd., jsou náhodně zvolenými ilustracemi ducha projektu, jehož zřejmou
intencí byla realizace ignorující náplň formulovanou soutěžním zadáním.
Zakrytí střechy translucentními skleněnými taškami je nejen vážným zraněním barokní
architektury objektu, ale i těžko zvládnutelným technickým problémem. Esteticko-technický přínos
tohoto nákladného počinu je nejasný.
Technicky a finančně náročné jsou obě rampy v prostoru Soudní ulice, které si vynutí
nákladné přeložení technických sítí.
Náměstí na místě bývalého dvora č. 3 je architektonicky nedořešené, „tektonické reliéfy“
připomínající zbourané části působí dojmem neodůvodněného výtvarného násilí.
Porota konstatovala, že navrhovaný objekt svým obsahem směřuje směrem neslučitelným se
smyslem soutěžního zadání.
Návrh č. 2
Návrh očišťuje původní barokní komplex na architektonicko-stavební podstatu. Jednoduchá
kubusová hmota novostavby doplňuje jednoduchost výrazu komplexu a vytváří nové napětí.
Náplň splňuje požadavky zadání. Umístěním sálu do vnitrobloku a jeho zastřešením ale
popírá jednoznačnost barokní typologie a omezuje využívání otevřeného dvora. Z hlediska
památkové péče není návrh v souladu s jejich limity.

9

Ubouráním přední části objektu vytváří nový veřejný prostor s novostavbou a podzemním
parkingem v návaznosti na ulici Bratislavskou. Dvě podzemní patra parkingu by mohly přinést
zvýšené náklady na sanaci proti vysoké hladině podzemní vody.
Projekt oslovil porotu svojí architektonickou čistotou, nicméně z hlediska plánovaného využití
působí jeho architektura příliš institucionálně.
Návrh č. 3
Kvalita návrhu spočívá v jeho provozním řešení, jasné struktuře, gradaci a rozmístění funkcí,
jež se vzájemně podporují a doplňují. Vytvořením náměstí do ulice Bratislavské spolu s propojením a
možností přirozeného průchodu západním poloveřejným dvorem směrem k Cejlu dává velký
předpoklad atraktivity parteru centra a tedy i životaschopnosti jeho náplně.
Architektonické řešení stávající káznice spočívá v absolutní konzervaci ženského dvora a
naopak volné práci s dvorem západním. Vytvořené náměstí u ulice Bratislavská umožňuje umístění
staveb a především programu, jež mají šanci tuto část města opravdu oživit po celý den a nabídnout
zde svému okolí reálný, fungující městský prostor. Zároveň se život a náplň těchto budov nutně
nemusí vázat na vnitřní provoz kreativního centra (vstup do muzea, knihovny, black box, ubytování).
Důraz na racionalitu a přehlednost řešení však vyžaduje velké, částečně i nereálné, zásahy
do historické podstaty stávajících budov káznice, ale i do jejich stavebně technického řešení (jde
především o nově vytvářené arkády do historických chodeb kolem západního dvora a způsob řešení
a osvětlení podkroví, jež naprosto stírá jeho konstrukční čistotu a atraktivitu).
Architektonické řešení novostaveb, především knihovny s ubytováním je nevyvážené,
v případě zastřešení blackboxu až ryze formální.
Návrh č. 4
Soutěžní návrh odstraňuje křídlo do ulice Bratislavské a nahrazuje jej křídlem novým. Vazby
na okolní veřejná prostranství nepřináší novou kvalitu a lze říci, že je na škodu, že nově navržený
uliční objekt není vůči návštěvníkům a městu otevřenější. V anotaci je tento objekt deklarován jako
brána, ve skutečnosti ale jako brána nepůsobí.
Výraz novostaveb je na první pohled poetický. Budova orientovaná do ulice Bratislavské
působí svým sochařským tvarováním sice zajímavě a konstrukčně velkoryse, avšak charakter
vnitřních prostorů tomu neodpovídá.
Sál vložený do nádvoří je z hlediska barokní typologie a prostorového působení nevhodný.
Navíc je konstrukčně velmi těžko realizovatelný, mezi sálem a stávajícími stěnami vznikají špatně
využitelná a nekontrolovatelná zákoutí.
Tři podlaží parkování jsou s ohledem na hladinu podzemní vody diskutabilní.
Návrh č. 5
Novostavba navržená v kontrastu s původní budovou je sebevědomým znamením proměny
historického areálu s pohnutou historií. Současným způsobem formovaný objem znovu uzavírá blok a
definuje vstupní nádvoří, které oživuje komerčními prostory a výhledy do kreativních dílen, ale
zároveň nabízí dostatečně velký multifunkční sál, který dává reálnou šanci, že se Káznice promění
v živé kulturní centrum.
Umístěním sálu v těsné návaznosti na Bratislavskou ulici a logickým vnitřním propojením
dvorů vzniká dobrý předpoklad pro snadné zásobování a vhodné podmínky pro budoucí flexibilní
využití jak venkovních, tak i vnitřních prostor areálu.
Negativem návrhu je nepochopitelné ignorování požadavku na zachování provozu muzea,
což byl jeden z velmi důležitých bodů zadání. K diskuzi je sice atraktivní, ale funkčně naprosto
nevhodné otevření multifunkčního sálu prosklenou stěnou orientovanou na západ. Rovněž není
vítáno, že nový objem je v naplněn i provozy, které mohou být bez problémů umístěny v původní
budově káznice.
Ze způsobu prezentace je zřejmé, že autoři svou veškerou tvůrčí energii koncentrují do
novostavby, která se tak má šanci stát katalyzátorem celkové proměny areálu, nicméně návrh úprav
stávajících prostor káznice bohužel nepřináší adekvátní podněty, které by procesu obnovy
napomáhaly.
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Návrh č. 6
Z urbanistického hlediska vytváří daný návrh demolicí traktu H veřejné prostranství –
piazzettu. Architektonické řešení vychází prakticky jen ze snahy umístit podél průčelí jednotlivých
traktů pergoly se zelení, které současně vynáší pavlače přístupné vnějšími schodišti. Vnitřní dispozice
neobsahují nutné funkční vazby (např. restaurace-zázemí-zásobování), není řešena požadovaná
expozice vězenství v traktu B. Návrh zcela absentuje nutnost vybudování parkovacích míst. Grafické
zpracování je pouze schematické, neobsahuje legendu místností.
Nejzásadnější nedostatek tohoto návrhu je nerespektování studie limitů památkové péče a
zásadní neúcta k historicky nejcennějším prostorům káznice. Příkladem je návrh umístění toalet do
prostor bývalých cel smrti (!), zrušení pietního místa bývalé šibenice na II. nádvoří (!) a nahrazení
fragmentů barokní dlažby mlatovým povrchem.
Trakty C a E jsou zakončeny pseudohistorickými dostavbami s naprosto nevhodným
tvaroslovím střešních rovin, které nijak nenavazuje na stávající zastřešení káznice.
Daný návrh neodpovídá požadavkům na vytvoření kreativního centra s pietním místem a
neřeší nutné dispoziční vazby.
Návrh č. 7
Návrh je svou koncepcí i provozem dobře vyřešen, s domyšlenou dispozicí, bez zásadních
kolizí s požadavky památkové péče, maximálně využívá kapacity stávající budovy.
Prvkem vzbuzujícím emoce je dostavba traktu do ulice Bratislavská, která svou
poloprůhledností dává tušit život „za plotem“, přitom však neznemožňuje využití celého prostoru
dvora v návaznosti na prostranství s platany, to však ale bohužel nijak podrobněji neřeší. V návrhu
umístěný parter v „uličním dvoře“ ulici doplňuje, neodebírá z ní „život“. Otázkou je ale konkrétní
konstrukční řešení a faktická náplň „pavlače“.
Negativně se jeví artikulace nárožních objektů i důvod jejich vybudování v souvislosti
s existencí stávajících štítů křídel.
Finančně náročná je rampa v Soudní ulici, která si vynutí přeložku části technických sítí.
Porota kladně hodnotí maximální využití stávající budovy a ponechává prostor pro její další
vývoj. Celkově návrh působí dojmem otevřenosti, „nedokončenosti“ v pozitivním smyslu a dává tak
prostor pro kreativitu, což je v kontextu zadání přínosné.
4.6. OCENĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ A ROZDĚLENÍ NÁHRAD
-

Návrh hlasování: S přihlédnutím ke znění § 10 odst. (8) SŘ ČKA a odst. 8/2 SP, se ceny rozdělují
takto:

1. cena - návrh č. 7
2. cena - návrh č. 2
3. cena – návrh č. 5
Hlasování:

pro:

750.000,- Kč
650.000,- Kč
500.000,- Kč
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proti: 0

zdržel se: 0

S ohledem na znění odst. 8/3 Soutěžních podmínek se odměny neudělují.
-

Návrh hlasování: S přihlédnutím ke znění odst. 8/4 Soutěžních podmínek, se náhrady výloh
spojené s účastí v soutěži rozdělují takto:

návrh
návrh
návrh
návrh

č.
č.
č.
č.

1
3
4
6

Hlasování:

112.500,112.500,112.500,112.500,pro:

7

proti: 0

Kč
Kč
Kč
Kč

zdržel se: 0

Konstatuje se, že všechna hlasování byla uskutečněna a porota rozhodla o konečném pořadí návrhů,
udělení cen a rozdělení náhrad.
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4.7.

OTEVŘENÍ OBÁLEK „AUTOR“
V 15:45 zahájil z pověření poroty sekretář otevírání obálek se jmény jednotlivých autorů, a to s tímto
výsledkem:
Autory soutěžního návrhu číslo 1 jsou Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík a Ing. arch.
Tereza Novotná;
Účastníkem soutěže je Ing. Petr Všetečka.
Autory soutěžního návrhu číslo 2 jsou doc. Ing. arch. Jiří Buček, Ing. arch. Andreas Dzikos a Ing.
arch. Jiří Lukáš;
Spolupracujícími osobami jsou Ing. arch. Helena Hlávková, Ing. arch. Jiří Chmelík a Ing. Josef Franc;
Účastníkem soutěže je SIAL s.r.o.
Autory soutěžního návrhu číslo 3 jsou Ing. arch. David Pavlišta, MgA Ondřej Synek, Ing. arch. Jiří
Žid, Ing. arch. Jan Vlach a Ing. arch. Michal Kuzemenský;
Spolupracujícími osobami jsou Ing. arch. Alžběta Widholmová, Ing. arch. Vojtěch Ružbatský, Ing.
arch. Kateřina Gloserová a Ing. arch. Dušan Sabol;
Účastníkem soutěže je re:architekti studio s.r.o.
Autory soutěžního návrhu číslo 4 jsou Ing. arch. Jan Veisser, Ing. arch. Jan Hora a MgA Barbora
Hora;
Spolupracujícími osobami jsou Matyáš Cígler, Bc. Barbora Ochotná a Ing. arch. Karolína Cebová;
Účastníkem soutěže je Ing. arch. Jan Veisser.
Autory soutěžního návrhu číslo 5 jsou Katalin Csillag a Zsolt Gunther;
Spolupracujícími osobami jsou Ján Stempel, Jan Tesař, Veronika Novák, Tamás Csépke, Lilla Horváth
a Júlia Boromissza;
Účastníkem soutěže jsou 3H architecture a Ján Stempel.
Autorem soutěžního návrhu číslo 6 je Arch. BSA prof. ETHZ Miroslav Šik Dr.h.c.CVUT;
Spolupracujícími osobami jsou Jean- jacques Auf der Maur Msc ETH Arch, Ing. arch. Lucie Vogelová,
ing. arch. Jan Skoupý a Ing. arch. Zbyněk Ryška;
Účastníkem soutěže je Architekturbuero Šik AG.
Autory soutěžního návrhu číslo 7 jsou Bc. Tomáš Gelien, Ing. arch. Jakub Koňata, MgA Jonáš
Krýzl, Ing. arch. MgA Jan Novotný, Ing. Tomáš Novotný a Robert Seidl;
Spolupracují osobou je Ing. Vít Mlázovský;
Účastníkem soutěže je KAVA spol. s r.o.
Po otevření obálek „Autor“ sekretář soutěže doplnil chybějící doklady do příslušných obálek „Autor“

5.

DOPORUČENÍ POROTY ZADAVATELI SOUTĚŽE

5.1.

Porota doporučuje zadavateli zahájit s účastníkem, jehož návrh se umístil na nejvýše oceněném
místě, jednací řízení bez uveřejnění.
Porota dává k oceněným návrhům tato doporučení:

5.2.

- Do stávajícího objektu Káznice zasahovat co nejméně, a to nejen s ohledem na ekonomiku, ale
právě atraktivitu pro město, oblast a zejména pro budoucí uživatele;
- Jednotlivé prostory není nutné či žádoucí upravit do konfekční podoby, naopak je potřebné
nechat možnost revitalizace daných prostor částečně i na kreativitě jednotlivých uživatelů. Tím je
daný objekt zajímavý a jedinečný pro předpokládanou klientelu, jejíž přítomnost je životně
důležitá pro revitalizaci této sociálně specifické oblasti;
- Chápat objekt jako organismus, jehož páteří jsou vnitřní komunikace, tepnami a žílami rozvody
médií, na něž budou jednotlivé periférie připojeny;
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- Umožnit individuální uchopení jednotlivých prostor uživateli a tím zajistit žádoucí variabilitu
celého objektu i jeho částí;
- Půdní prostor pojmout jako příležitost pro budoucí rozvoj, nevyužívat jej v první fázi, avšak
rekonstrukcí částí krovu či střešního pláště si neznemožnit další jeho využití;
- Trakt B respektovat jako těžiště expozice vězenství, zvážit možnost zakonzervování stávajícího
stavu jako přímého symbolu káznice. Prostor tohoto traktu je sám o sobě dostatečně výmluvným
svědectvím, do kterého není potřeba dále zasahovat a žádoucí autenticitu rozmělňovat dalšími
prvky.
Filozofie kreativního centra je i v kreativním přístupu v čase. Není žádoucí každý prostor přesně
definovat, mnohem více je třeba projekt chápat jako permanentně živý proces, který v čase reaguje
na své uživatele i okolí.
Uvedená doporučení dle našeho názoru přispějí k životaschopnosti, živoucnosti a udržitelnosti
provozu a zejména myšlenky kreativního centra.
K návrhu č. 2
Vzhledem k námitce zástupců památkové péče doporučujeme sál vymístit do novostavby mimo
budovu.
K návrhu č. 5
Porota doporučuje doplnit požadovaný provoz muzea vězeňství, přizpůsobit objem novostavby
skutečným potřebám a upravit prostor multifunkčního sálu tak, aby nabídl bezproblémové variabilní
využití bez negativních vlivů na své okolí.
K návrhu č. 7
- Zrevidovat formu ukončení stávajících traktů do ulice Bratislavské s ohledem na historickou
čistotu budovy;
- Zrevidovat polohu vjezdové rampy v Soudní ulici;
- Dopracovat formu a využití uzavření dvora směrem do ulice Bratislavské.
5.3.
5.4.

Porota dále upozorňuje zadavatele na povinnost uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků
soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v Soutěžních podmínkách.
Předsedkyně poroty v 16:00 hodnotící zasedání soutěžní poroty ukončuje.

13

čteno a podepsáno v Brně - Zábrdovicích
dne 16 měsíce března roku dvoutisícíhoosmnáctého
v 16:00 hodin.
Ing. arch. David Mikulášek

Zapsal:

/

/�:'('.

I

prof. Ing. arch. Mirko Baum
Ing. arch. Martin Krupauer
Ing. arch. Tomáš Havlíček
Bc. Matěj Hollan
Ing. arch. Petr Bořecký
Ing. Petr Kunc

�'t'<

Ing. Petr Vokřál
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. Ondřej Hofmeister
Ing. arch. Jan Sochor

Seznam příloh:
- Příloha č. I - Zápis z ustavující scht'ize soutěžní poroty
- Příloha č. II - Vysvětlení soutěžní dokumentace
- Příloha č. III - Protokol o posouzení portfólií
- Příloha č. IV - Prohlášení o nestrannosti a nezávislosti
- Příloha č. V - Zpráva o přijetí a přezkoumání soutěžních návrht'i
- Příloha č. VI - Zpráva o kontrole obálek označených „Autor"
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PŘÍLOHA Č. I
ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
Kreativní centrum Brno

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE
SOUTĚŽNÍ POROTY
Místo:
Datum:
Začátek jednání:
Konec jednání:

zasedací místnost Kanceláře architekta města Brna, p. o., Zelný trh 331/13,
602 00 Brno
4. 9. 2017
10:00
16:00

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Podpis závazku člena poroty
Volba předsedy a místopředsedy soutěžní poroty
Dohoda o honorování práce nezávislých členů soutěžní poroty
Odsouhlasení soutěžních podmínek
Závěr

Přítomni:
- Řádní členové poroty:
prof. Ing. arch. Mirko Baum – nezávislý;
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – nezávislá;
Ing. arch. Tomáš Havlíček – nezávislý;
Ing. Jaroslav Kacer – závislý;
- Náhradníci poroty:
Ing. Ondřej Hofmeister – nezávislý;
Ing. arch. Jan Sochor – nezávislý;
Ing. Petr Kunc – závislý.
- Ostatní:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek - sekretář soutěže, KAM;
Ing. arch. Karel Bařinka – přezkušovatel soutěžních návrhů;
Mgr. Gábor Bindics – přizvaný odborník;
Ing. arch. Pavel Wewiora – přizvaný odborník;
Mgr. Tereza Chrástová – přizvaný odborník;
Ing. arch. Klára Cejpková, KAM;
- Omluveni:
Ing. arch. Petr Bořecký – závislý;
Bc. Matěj Hollan – závislý.
Ing. arch. Martin Krupauer – nezávislý;
Ing. Petr Vokřál – závislý náhradník;
doc. Ing. arch. Michal Sedláček – závislý náhradník;
1. Zahájení
Ustavující schůze poroty se koná v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 soutěžního řádu ČKA,
schůze byla zahájena v 10:00. Pro zahájení schůze byl zadavatelem navržen sekretář soutěže.
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2. Podpis závazku člena poroty
Přítomní členové poroty a náhradníci podepsali závazek k účasti na práci poroty – viz příloha.
Porota bude jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí
Ing. Jaroslav Kacer;
Ing. Petr Kunc.
Řádní členové nezávislí:
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Markéta Cajthamlová;
Ing. arch. Tomáš Havlíček;
Ing. Ondřej Hofmeister;
Ing. arch. Jan Sochor.
3. Volba předsedy a místopředsedy soutěžní poroty
Porota přistoupila k volbě předsedy, je navržena Markéta Cajthamlová, která s nominací
souhlasí.
Hlasování o volbě Markéty Cajthamlové předsedkyní soutěžní poroty:
Pro: 6
Zdržel se: 1

Proti: 0

Markéta Cajthamlová je zvolen předsedkyní soutěžní poroty.
Předsedkyně poroty pověřuje vedením ustavující schůze sekretáře soutěže.
Porota přistoupila k volbě místopředsedy, je navržen Matěj Hollan.
Hlasování o volbě Matěje Hollana místopředsedou soutěžní poroty:
Pro: 7
Zdržel se: 0

Proti: 0

Matěj Hollan je zvolen místopředsedou soutěžní poroty.
Matěj Hollan nastupuje na místo řádného závislého člena poroty, Jan Sochor se stává nezávislým
náhradníkem. Porota bude dále jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí
Ing. Jaroslav Kacer;
Bc. Matěj Hollan;
Ing. Petr Kunc.
Řádní členové nezávislí:
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Markéta Cajthamlová;
Ing. arch. Tomáš Havlíček;
Ing. Ondřej Hofmeister.
4. Dohoda o honorování práce nezávislých členů soutěžní poroty
Nezávislí a externí členové poroty a pomocné orgány se dohodli se zástupcem zadavatele, že
jejich práce bude honorována částkou 1000,- Kč/hod bez DPH. Mimobrněnští členové poroty obdrží
rovněž náhradu nákladů spojených s cestou, a to v paušálně ve výši 1500,- Kč za jednu cestu do
Brna a zpět. Zahraniční členové obdrží náhradu nákladů spojených s cestou na základě skutečné
ceny jízdenky/letenky nebo nákladů na dopravu osobním vozem. Honoráře a náhrady budou
vyplaceny po ukončení soutěže.
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Hlasování o honoráři a náhradě nákladů:
Pro: 7
Zdržel se: 0

Proti: 0

5. Odsouhlasení soutěžních podmínek a zadání soutěže
Porota zahájila rozpravu nad soutěžními podmínkami a zadáním soutěže. V průběhu přichází
Petr Bořecký a nastupuje na místo řádného závislého člena poroty, Petr Kunc se stává závislým
náhradníkem. Porota bude dále jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí
Ing. Jaroslav Kacer;
Bc. Matěj Hollan;
Ing. arch. Petr Bořecký.
Řádní členové nezávislí:
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Markéta Cajthamlová;
Ing. arch. Tomáš Havlíček;
Ing. Ondřej Hofmeister.
Ve 12:00 odchází Jaroslav Kacer, Petr Kunc se stává závislým řádným porotcem. Porota bude
dále jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí
Ing. Petr Kunc;
Bc. Matěj Hollan;
Ing. arch. Petr Bořecký.
Řádní členové nezávislí:
prof. Ing. arch. Mirko Baum;
Ing. arch. Markéta Cajthamlová;
Ing. arch. Tomáš Havlíček;
Ing. Ondřej Hofmeister.
Porota se dohodla, že budou přizvání odborníci na ekonomii provozu a na vnitřní prostředí
budov. Porota posoudila a projednala soutěžní podmínky a zadání soutěže. Zpracovatel soutěžních
podmínek do návrhu znění soutěžních podmínek a zadání zapracuje požadavky porotců na
doplnění a v konečné verzi rozešle členům poroty a náhradníkům.
Odsouhlasení znění soutěžních podmínek a zadání proběhne formou per rollam.
6. Závěr
V 14:00 sekretář soutěže ustavující schůzi soutěžní poroty ukončuje. Dále probíhala diskuse
nad zněním zadání a následně se nezávislá část poroty vydala na prohlídku řešeného objektu. V
16:00 tato část zasedání končí.
Zapsal:

Ing. arch. David Mikulášek

V Brně dne 4. 9. 2017

Verifikovala: Ing. arch. Markéta Cajthamlová, předsedkyně poroty
Příloha:
- Prezenční listina
- Písemné závazky řádných členů a náhradníků soutěžní poroty
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V …… dne ……….. 2017

PŘÍLOHA Č. II
ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Kreativní centrum Brno

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE
DODATEČNÉ INFORMACE K DATU 24.10.2017

dle §99 zákona č. 134/2016 Sb. a §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA.
Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou soutěží o návrh doplňuje zadávací podmínky.
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:
44992785
DIČ:
CZ44992785
Zastoupeno:
Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města
Kontaktní osoba:
Ing. arch. David Mikulášek
e-mail:
mikulasek.david@kambrno.cz
Vážení zájemci o účast,
na základě zkušeností ze soutěží vyhlášených zadavatelem v letošním roce Vám chceme upřesnit výklad
odst. 4/1/1 e) Soutěžních podmínek, u kterého došlo v minulosti k nejasnostem.
Znění odst. 4/1/1 e):

„jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty podle
práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, požadována je autorizace A.0 nebo A.1;“
Upřesnění:
Podmínky účasti v soutěži splní účastník, který je autorizovanou osobou dle Zákona o výkonu povolání (tedy
zák. č. 360/1992 Sb.) a u které je požadována autorizace A.0 nebo A.1 – tedy autorizovaný architekt se
všeobecnou působností (A.0) nebo autorizovaný architekt pro obor architektura (A.1).
Pro zahraniční účastníky platí požadavek být autorizovaným architektem podle práva státu, jehož je občanem
nebo v němž má své sídlo.

V Brně dne 24. října 2017

Ing. arch Michal Sedláček
Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o.
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ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
Kreativní centrum Brno

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K DATU 27.10.2017

dle odst. 9/4 Soutěžních podmínek ve smyslu §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA.
Zadavatel byl v souvislosti s výše uvedenou soutěží o návrh požádán o vysvětlení soutěžní dokumentace
formou odpovědí na dotazy, které tímto poskytuje.
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:
44992785
DIČ:
CZ44992785
Zastoupeno:
Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města
Kontaktní osoba:
Ing. arch. David Mikulášek
e-mail:
mikulasek.david@kambrno.cz
Otázka č.1: Jakým způsobem bude porota hodnotit kvalitu portfolií při snižování počtu účastníků? Bude
v protokolu o posuzování podrobněji rozepsáno, na čem se zakládá rozhodnutí poroty? Existuje např. bodový
systém, který hodnotí naplnění daného kritéria?

Odpověď: Konkrétní způsob posouzení míry naplnění hodnotícího kritéria dle odst. 4/3/6 není zatím přesně
stanoven a bude odvislý podle počtu a kvality žádostí a je zcela závislý na dohodě soutěžní poroty. Dle
Soutěžního řádu ČKA § 10 odst. (5) porota rozhoduje prostou většinou hlasů řádných členů (tedy i v tomto
případě), hlasování budou součástí protokolu.
Otázka č.2: Chceme podat přihlášku jako společnost fyzické a právnické osoby - je nutné předložit smlouvu
mezi námi? V podmínkách se to nepožaduje.

Odpověď: Pro potřeby Žádosti o účast není tato smlouva nutná, pokud však budete vyzvání k podání návrhu,
bude tato smlouva součástí obálky Autor ve smyslu odst. 5/5/1 d) Soutěžních podmínek. Zadavatel chce
takto předejít komplikacím v případě následného JŘBU.
Otázka č.3: Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 79, odst.2 b) musí být uvedené
reference pouze za poslední 3 roky. Platí tato lhůta také pro soutěž na káznici? V obdobných soutěžích o
návrh z poslední doby byla lhůta referencí rozšířena (Vstupní areál botanické zahrady v Praze 10 let, centrála
České spořitelny 7 let). Je tedy nutné se striktně držet Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo je možné
prezentovat reference za delší časové období, což umožňuje lepší posouzení architektonické invence
účastníka?

Odpověď: Soutěžní podmínky neurčují v odst. 4/1/1 f) lhůtu, ze které mají být reference a to s ohledem na
specifický předmět zadání. Zadavatel tedy bude zohledňovat doklady i za dobu delší než 3 roky před
zahájením soutěže, protože je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně soutěže.

V Brně dne 30. října 2017

Ing. arch Michal Sedláček
Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o.
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ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
Kreativní centrum Brno

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K DATU 3.1.2018

dle odst. 9/4 Soutěžních podmínek ve smyslu §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA.
Zadavatel byl v souvislosti s výše uvedenou soutěží o návrh požádán o vysvětlení soutěžní dokumentace
formou odpovědí na dotazy, které tímto poskytuje.
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:
44992785
DIČ:
CZ44992785
Zastoupeno:
Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města
Kontaktní osoba:
Ing. arch. David Mikulášek
e-mail:
mikulasek.david@kambrno.cz
Otázka č.1: Nebylo by možné poskytnout takový podklad - v případě že je k dispozici - který by obsahoval
zaměření okolí káznice včetně střešní krajiny domů (3D model)?

Odpověď: Pro danou lokalitu má zadavatel aktuálně pouze tzv. „krabicový“ 3D model, který je součástí
soutěžních podkladů. Přesné zaměření okolí káznice nemá zadavatel k dispozici.
Otázka č.2: Je barevné označení konstrukcí bourané (červené) nové (černě) závazné? Tedy když nebude
dodrženo, povede to k vyloučení návrhu ze soutěže?

Odpověď: Barevné označení konstrukcí bouraných a nových je doporučené, pokud nebude dodrženo,
nepovede to k vyloučení návrhu ze soutěže. Jedná se o doporučení soutěžní poroty, pro kterou je tato forma
znázornění nejjednodušší a přitom přehledná. Tímto způsobem, tedy jednotnou formou zobrazení, by mělo
být docíleno toho, že se bude moci porota zcela věnovat obsahu jednotlivých návrhů. Proto zadavatel žádá
účastníky, aby toto doporučení respektovali.
Otázka č.3: Je možné prosím zveřejnit způsob výpočtu investičních nákladů 300 000 000 Kč,-?

Odpověď: Výše investičních nákladů byla převzata ze studie proveditelnosti – maximální varianta (CBA analýza nákladů a výnosů), s připočtením DPH a se zaokrouhlením. Vzhledem k tomu, že tato studie byla
vypracována v roce 2014, je výše skutečných investičních nákladů (s ohledem na čas, zpamátnění objektu,
možnosti přístavby apod.) zřejmě jiná.
Proto zadavatel, dle zadání, „...očekává, že návrhy soutěžících podrobí předpokládanou výši IN kritice na
podkladě navrhovaného řešení a aktuálních cenových ukazatelů. Výši IN je tedy možné překročit...“. Udaná
výše IN slouží pro orientaci účastníka ve smyslu volby cenově přiměřeného řešení. Její dodržení není
závazné, je však součástí hodnocení.
Otázka č.4: Ve složce Studie limitů památkové ochrany se objevují odkazy typu: v architektonickém návrhu

bude nutno prověřit funkčnost stávající kanalizace ( případně kapacity a technický stav stávajících sítí) a dle
výsledku navrhnout buď opravu nebo výstavbu nového systému (odvodnění např.). Jaká fáze návrhu je tím
míněna?

Odpověď: Je tím míněna projekční fáze (resp. fáze služby) DUR ev. DSP, tedy po uzavření smlouvy o dílo.
Rozhodně tato činnost není součástí soutěžního návrhu.
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Otázka č.5: Ve stejné složce, jak analytické tak návrhové části, pak se vyskytují odkazy na projednání
s orgány památkové péče. Např. okna, jejich umístění, tvar a materiály budou v architektonickém návrhu
projednány s orgány památkové péče. V jaké fázi návrhu má dojít k projednání?

Odpověď: Je tím opět míněna projekční fáze (resp. fáze služby) DUR ev. DSP, tedy po uzavření smlouvy o
dílo. Tato činnost není součástí soutěžního návrhu.
V Brně dne 4. ledna 2018

Ing. arch Michal Sedláček
Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o.
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PŘÍLOHA Č. III
ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
Kreativní centrum Brno

PROTOKOL O POSOUZENÍ PORTFOLIÍ
MÍSTO:

Kancelář architekta města Brna, p. o., Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

DATUM:

16. 11. 2017

Začátek jednání:
Konec jednání:

13:00
15:30

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Předložení protokolu o přezkoumání žádostí
Posouzení portfolií
Stanovisko poroty ke snížení počtu návrhů
Závěr

Přítomni:
- Řádní členové poroty:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová – nezávislá;
prof. Ing. arch. Mirko Baum – nezávislý;
Ing. arch. Tomáš Havlíček – nezávislý;
- Náhradníci poroty:
Ing. Ondřej Hofmeister – nezávislý;
Ing. arch. Jan Sochor – nezávislý;
Ing. arch. Petr Bořecký – závislý;
Ing. Petr Kunc – závislý.
- Ostatní:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek - sekretář soutěže, KAM;
Mgr. Tereza Chrástová – přizvaný odborník;
Ing. arch. Klára Cejpková, KAM – organizace zasedání poroty.
- Omluveni:
Bc. Matěj Hollan – závislý.
Ing. arch. Martin Krupauer – nezávislý;
Ing. Jaroslav Kacer – závislý;
Ing. Petr Vokřál – závislý náhradník;
doc. Ing. arch. Michal Sedláček – závislý náhradník;
Ing. arch. Karel Bařinka – přezkušovatel soutěžních návrhů;
1. Zahájení:
Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešli ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám – viz příloha
č- 1. Následně podepsali všichni přítomní písemné prohlášení dle § 10 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA – viz
příloha č. 2.
Zasedání zahájila a bude řídit předsedkyně soutěžní poroty Ing. arch. Markéta Cajthamlová, na místo
nepřítomných řádných členů nastoupili náhradníci a porota bude tedy jednat a hlasovat v tomto složení:
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Ing. arch. Markéta Cajthamlová – předsedkyně poroty - nezávislá;
prof. Ing. arch. Mirko Baum – nezávislý;
Ing. arch. Tomáš Havlíček – nezávislý;
Ing. Ondřej Hofmeister – nezávislý;
Ing. arch. Jan Sochor – nezávislý;
Ing. arch. Petr Bořecký – závislý;
Ing. Petr Kunc – závislý.
Porota je usnášeníschopná.
2. Předložení protokolu o přezkoumání žádostí
V 13:05 sekretář poroty předložil porotě Protokol o přijetí a přezkoumání žádostí o účast, které byly
překontrolovány z hlediska dodržení požadavků odst. 4/3/1, 4/3/2 a 4/3/3 Soutěžních podmínek – viz příloha
č. 3.
Na základě přezkumu prověřil sekretář chybějící dokumenty, s následujícím výsledkem:
-

žádost č. 1 neobsahuje výpisy z obchodního či živnostenského rejstříku – jde o fyzické osoby,
dokumenty nejsou potřeba, jsou nahrazeny osvědčením o autorizaci;

-

žádost č. 6 neobsahuje výpis z živnostenského rejstříku – účastník není veden v tomto rejstříku;

-

žádost č. 12 neobsahuje výpisy z obchodního či živnostenského rejstříku – jde o fyzickou osobu,
dokumenty nejsou potřeba, jsou nahrazeny osvědčením o autorizaci;

-

žádost č. 15 neobsahuje výpis z živnostenského rejstříku – účastník není veden v tomto rejstříku;

-

žádost č. 16 neobsahuje CD – účastník byl vyzván k doplnění a CD doplnil.

Všichni účastníci, kteří podali žádosti splňují podmínky pro účast v soutěži.

Ve 13:15 přichází Matěj Hollan a nastupuje na místo řádného závislého porotce. Jan Sochor nastupuje na
místo nezávislého náhradníka.
3. Posouzení portfolií
V 13:15 zahájila soutěžní porota posuzovaných portfolií. Porota bude při posuzování postupovat dle odst.
4/3/6 Soutěžních podmínek a provede posouzení portfolií dle naplnění kritéria:
-

Celková architektonická kvalita referenčních prací blížících se předmětu soutěže a zaručujících
největší míru jeho naplnění

Každý z řádných členů poroty navrhne nejvýše 5 účastníků, kteří ve srovnání s ostatními účastníky největší
měrou naplňují kritérium celkové urbanisticko-architektonické kvality referenčních prací. Každý takto
navržený účastník obdrží od jednoho porotce nejvíce jednu nominaci, počty nominací od všech porotců
budou pro každého účastníka sečteny a uvedeny v přehledné tabulce. Nejúspěšnější účastník bude ten, který
získá nejvíce nominací. Tabulka se seznamem účastníků a počty nominací budou podkladem pro následnou
diskusi poroty a rozhodnutí o dalším postupu. O účastnících, kteří budou vyzváni k podání návrhu rozhodne
porota hlasováním.
Porota si nejprve společně prostudovala jednotlivá portfolia, ve 14:20 zahájila porota podrobné samostudium
žádostí o účast s přidělováním nominací.
14:40 - Sekretář poroty sestavil na základě návrhu členů poroty tabulku účastníků, přiřadil a sečetl navržené
body:
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číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

účastník
Ing. arch. Barbora Srpková, Mgr. art. Martin Lukáč, Mgr. Ing. Romea Muryň
re:architekti studio, spol. s r.o.
3H Architecture, K. Csillag, Z. Gunther + Stempel & Tesař architekti
XTOPIX architekti spol. s r.o.
Edit architects spol. s r.o.
KAVA spol. s r.o.
RUDIŠ – RUDIŠ architekti spol. s r.o.
ARCHIBIM studio spol. s r.o.
IGLOO ARCHITEKTI spol. s r.o.
SAURA spol. s r.o. + Ing. arch. Radko Květ, Ing. arch. Jaromír Stejskal
Sdružení RO_AR Szymon Rozwalka Architects + Ateliér Polách & Bravenec spol. s r.o.
Ing. arch. Dalibor Borák
RADAARCHITEKTI spol. s r.o.
Ing. arch. Jan Veisser
David Mareš + DELTAPLAN spol. s r.o.
Consequence Forma spol. s r.o.
KOGAA studio spol. s r.o.
Ateliér ANTA spol. s r.o.

nominace
0
4
4
0
0
6
1
0
0
2
5
0
0
6
1
0
1
4

Porota dále diskutovala o výsledcích nominací a rozhodla, že provede další kolo , kdy každý z porotců
navrhne nejvýše 3 uchazeče. Bude se vybírat z uchazečů, kteří v předchozím kole získali min. 4 nominace:
číslo
2
3
6
11
14
18

účastník
re:architekti studio, spol. s r.o.
3H Architecture, K. Csillag, Z. Gunther + Stempel & Tesař architekti
KAVA spol. s r.o.
Sdružení RO_AR Szymon Rozwalka Architects + Ateliér Polách & Bravenec spol. s r.o.
Ing. arch. Jan Veisser
Ateliér ANTA spol. s r.o.

nominace
3
4
6
1
6
1

Následně porota přistoupila k hlasování o jednotlivých účastnících, zda budou navrženi k vyzvání k podání
návrhů s tím, že maximální počet navržených účastníků bude 4:
Hlasování o návrhu č.
Pro: 7
Hlasování o návrhu č.
Pro: 7
Hlasování o návrhu č.
Pro: 5
Hlasování o návrhu č.
Pro: 5

14:
6:
3:
2:

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 2

Proti: 0

Zdržel se: 2

Proti: 0

4. Stanovisko poroty ke snížení počtu návrhů
Soutěžní porota navrhuje zadavateli k vyzvání k podání návrhů tyto účastníky:
č.
č.
č.
č.

2 – re:architekti studio, spol. s r.o.
3 – 3H Architecture, K. Csillag, Z. Gunther a Stempel & Tesař architekti
6 – KAVA spol. s r.o.
14 - Ing. arch. Jan Veisser

5. Závěr
Soutěžní porota se dohodla, že termín hodnotícího zasedání bude dle soutěžních podmínek 15. 3. – 16.
3. 2018.
V 15:30 předsedkyně poroty zasedání soutěžní poroty ukončuje.
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PŘÍLOHA Č. III
V Brně dne 16. 11. 2017
Zapsal:
Ing. arch. Markéta Cajthamlová

I

prof. Ing. arch. Mirko Baum
Ing. arch. Tomáš Havlíček
Ing. Ondřej Hofmeister
Bc. Matěj Hollan
Ing. arch. Petr Bořecký
Ing. Petr Kunc
Ing. arch. Jan Sochor

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 - Prohlášení
Příloha č. 3 - Protokol o přijetí a přezkoumání žádostí o účast
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Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3
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PŘÍLOHA č.1

ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
,,Kreativní centrum Brno"
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PŘÍLOHA č.2

Architektonická jednofázová užší projektová soutěž o návrh
,,Kreativní centrum Brno"
soulad se Soutěžnímu podmínkami
nesoulad se Soutěžnímu podmínkami

TABULKA PŘEZKOUMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Odst. 41 2 Soutěžních podmínek - prokázání splnění podmínek účasti v soutěži
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V Brně 2017-11-13
Karel Bařinka

Pozn.

zahr.účastník, 9
ref., i práce jiného
charakteru
1 O ref., i práce
jiného charakteru
zahr.účastník, 1 O
ref., i práce jiného
charakteru
9 ref., i práce jiného
charakteru
6 ref., i práce jiného
charakteru
8 ref., i práce jiného
charakteru
10 ref., i práce
jiného charakteru
6 ref., i práce jiného
charakteru
4 ref., i práce jiného
charakteru
1 O ref., i práce
jiného charakteru
zahr.účastník, 1 O
ref., i práce jiného
charakteru
6 ref., i práce jiného
charakteru
4 ref., i práce jiného
charakteru
7 ref., i práce jiného
charakteru
... 10 ref., i práce
jiného charakteru
5 ref., i práce jiného
charakteru
9 ref., i práce jiného
charakteru
1 O ref., i práce
jiného charakteru

PŘÍLOHA Č. IV
ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

,,Kreativní centrum Brno"
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PREZENCNI LISTINA
MÍSTO: Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, 602 00 Brno

DATUM: 15.3.2018
JMÉNO

PODPIS

Clenové poroty NEZAVISLI
Ing. arch. Markéta Cajthamlová

prof. Ing. arch. Mirko Baum

Ing. arch. Martin Krupauer

Ing. arch. Tomáš Havlíček

Ing. Ondřej Hofmeister

Ing. arch. Jan Sochor
Clenové poroty ZAVISU

( _/

Ing. Jaroslav Kacer

Ing. arch. Petr Bořecký

Bc. Matěj Hollan

Ing. Petr Vokřál

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ing. Petr Kunc

,1/l;lc,

ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
,,Kreativní centrum Brno"

PROHLÁŠENÍ

ČLENA POROTY/ POMOCNÉHO ORGÁNU POROTY/ PŘIZVANÉHO ODBORNÍKA
Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 Soutěžního řádu České komory architekta ze dne
24. dubna 1993, v platném znění a v souladu se Soutěžními podmínkami
prohlašuji,
že v rámci architektonické užší jednofázové projektové soutěže o návrh

,,Kreativní centrum Brno"
budu vykonávat svou funkci nestranně, nezúčastnila jsem se přímo ani nepřímo na
předložených soutěžních návrzích, neznám jména autora předložených soutěžních návrha,
jsem nezávislá na zadavateli dle ustanovení § 8 Soutěžního řádu ČKA, nejsem ve střetu
zájma a do okamžiku rozhodnutí zadavatele o výběru návrhu budu zachovávat mlčenlivost.
Prohlašuji zároveň, že jsem si vědoma právních a finančních dasledka plynoucích z tohoto
mého prohlášení.

V Brně dne 15. března 2018

Ing. arch. Markéta Cajthamlová

//p(,Ú�
j
I
····
················
1 :······························
vlastnoruční podpis

ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
„Kreativní centrum Brno“

PROHLÁŠENÍ

ČLENA POROTY / POMOCNÉHO ORGÁNU POROTY / PŘIZVANÉHO ODBORNÍKA
Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 Soutěžního řádu České komory architektů ze dne
24. dubna 1993, v platném znění a v souladu se Soutěžními podmínkami
p r o h l a š u j i ,
že v rámci architektonické užší jednofázové projektové soutěže o návrh

„Kreativní centrum Brno“
budu vykonávat svou funkci nestranně, nezúčastnil jsem se přímo ani nepřímo na
předložených soutěžních návrzích, neznám jména autorů předložených soutěžních návrhů,
nejsem ve střetu zájmů a do okamžiku rozhodnutí zadavatele o výběru návrhu budu
zachovávat mlčenlivost. Rovněž nebudu poskytovat mě zpřístupněné podklady třetím
osobám.
Prohlašuji zároveň, že jsem si vědom právních a finančních důsledků plynoucích z tohoto
mého prohlášení.

14.3.2018 2018
V Brně dne ……………..

Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
.....................................................
vlastnoruční podpis
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PŘÍLOHA Č. V
ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

,,Kreativní centrum Brno"

ZPRÁVA O PŘIJETÍ A PŘEZKOUMÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRH0

Kancelář architekta města Brna, p. o.,

MÍSTO:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno (dále jen KAM)
1. 3. 2018, do 15:00

DATUM:

Dle odst. 915 Soutěžních podmínek proběhlo dne 1. 3. 2018 (konečný den lhtlty k odevzdání)
odevzdání/doručení soutěžních návrhtl sekretáři soutěže. Bylo doručeno celkem 7 návrhtl, všechny v řádné
lhtltě. Návrhtlm bylo při přijetí přiděleno pořadové číslo, zaznamenán čas a datum přijetí, obal návrhu byl
označen pořadovým číslem a účastníktlm byl potvrzen předávací protokol - viz Seznam odevzdaných návrhťi
- příloha č. 1.
OTEVÍRÁNÍ OBALO

MÍSTO:

Kancelář architekta města Brna, p. o., Zelný trh 331/13, 602 00 Brno (dále jen KAM)

DATUM:

6. 3. 2018, 10:00 - 11:00

V zasedací místnosti KAM provedli sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhtl dle odst. 917
Soutěžních podmínek (dále jen SP) otevírání obaltl a označení jednotlivých částí návrhu (grafickou část,
textovou část, digitální část, obálku Autor a model) identifikačním číslem odlišným od čísla pořadového (viz
Seznam odevzdaných návrhtl - příloha č. 1).
Bylo zkontrolováno, zda byly návrhy odevzdány v zalepeném a neporušeném obalu dle odst. 517 SP, zda
obaly obsahují všechny části návrhu dle odst. 511 SP. Všechny soutěžní návrhy byly dodány v rozsahu a
označeny dle požadavkťi SP.
PŘEZKOUMÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRH0

MÍSTO:

KAM

DATUM:

6. 3. 2018, 11:00 - 14:00

Přezkušovatel následně 6. 3. 2018 v 10:00 zahájil ověřování obsahových a formálních náležitostí jednotlivých
částí soutěžních návrhťi stanovených soutěžními podmínkami, a to:
náležitosti soutěžního návrhu dle odst. 512 až SIS SP;
označení návrhu a jeho částí dle odst. 517 SP;
zda návrhy dodržují podmínky anonymity dle odst. 518 SP;
zda jsou návrhy vyhotoveny v českém jazyce dle odst. 1211 SP.
Obálky nadepsané „Autor" byly odevzdány zalepeny, neporušeny a zcela neprtlhledné (viz 51512 SP) a byly
uloženy společně se seznamem odevzdaných návrhťi u sekretáře soutěže.

