
















P.01 ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

P.01.1 Předmět soutěže 

Předmětem soutěže je najít hlavní využití (význam, charakter, funkci, „ducha“) významného 

veřejného prostranství města Ústí nad Labem. Jedná se o území v přímé návaznosti na centrum.  

Dvě hlavní náměstí - Lidické i Mírové jsou v těsné blízkosti. V současné době jsou v tomto prostoru 

podél fasády OD Labe umístěny stánky trhovců, které jsou jediným důvodem návštěvnosti. Stánkaři 

využívají zázemí OD Labe. Předmětem soutěže je i vyjádření se k zachování či likvidaci, příp. kultivaci 

„tržnice“, resp. k tomu, zda má být prostor jakýmsi „tržním náměstím“ nebo prostorem zcela jiným  

a jakým. Západně od řešeného území (přes Malou Hradební) bylo v minulosti hlavní autobusové 

nádraží. Město chce tuto funkci obnovit. Řešený prostor se tak nachází na pěší spojnici mezi hlavním 

vlakovým a bývalým autobusovým nádražím.  

P.01.2 Informace o historii a využití řešeného území 

Stávající prostor mezi obchodními domy vznikl jako novotvar po zastavění okolí kostela Panny Marie 

obchodním centrem Forum v roce 2009. Obchodní dům Labe od arch. Růženy Žertové byl otevřen 

v roce 1974. Celé toto území v okolí kostela od Malé Hradební až po Revoluční ulici bylo před druhou 

světovou válkou zastavěno historickou zástavbou středověkého města.  Hradby města vedly v trase 

dnešní Malé Hradební  ulice a přes dnešní Lidické náměstí  do Velké Hradební ulice a obepínaly tak 

město ve specifickém tvaru takzvaného vajíčka. U Malé Hradební také byla v dnešních místech 

západní části OC Forum synagoga.  Ještě do stavby OC Forum vedla Malá Hradební pod úrovní  

stávající komunikace a křižovala se s Bílinskou ulicí, kterou šlo plynule přejít k řece Bílině, 

v předválečném období čtvrti Ostrov, spojujícím centrum města s údolím Labe směrem na Prahu.  

Bobmardování města na konci druhé světové války znamenalo zničení většiny historické zástavby 

této části centra města.  Od této doby se také přezdívá kostelu Panny Marie kostel se šikmou věží, 

kterou se podařilo zafixovat tak, aby nespadla. Ve východní části okolí kostela vznikl v 50. letech 20. 

století v akci Z přízemní objekt takzvané staré tržnice ve tvaru podkovy.  V západní části před 

kostelem vznikla po válce rozlehlá vydlážděná plocha autobusového nádraží. Tento stav trval až do 

80. let 20. století, kdy zde vznikla čtyřpodlažní takzvaná nová tržnice. Po demolici obou tržnic a po 

vzniku OC Forum našli trhovci s ovocem a zeleninou z nedalekého okolí Ústí trvalé provizorium 

v podobě současných dřevěných stánků v jižním „loubí“ OD Labe. Tyto stánky jsou zde využívány 

celoročně a jsou na pozemku majitele OD Labe, který zde zamýšlel vytvořit pro trhovce prosklené 

zastřešení.  V bezprostředním okolí kostela Panny Marie také probíhají  nově jednou za týden 

farmářské trhy organizované OC Forum, které nabízí i jiné produkty než ovoce a zeleninu, stejně tak 

Severočeské farmářské trhy, které našly nově místo na Mírovém náměstí a které organizuje sdružení 

Um pod záštitou Ústeckého kraje v několika městech v regionu. 

Prostor řešeného území včetně ulice U Kostela je v dnešní době od dokončení OC Forum využíván 

jako oddychový veřejný prostor s nevyjasněnou náplní. Zhruba do poloviny prostoru zasahuje 

podzemí OD Labe.  Město hledá způsoby, jak s tímto prostorem do budoucna naložit, přičemž se 

zároveň nabízí využití tohoto prostoru pro tržiště, které od demolic obou původních (staré i nové) 

v centru města chybí. Dřevěné stánky v loubí OD Labe se přitom dají považovat za provizorium. 

Zároveň je toto území  a jeho přilehlé okolí bez bytových domů, což se dá očekávat, že bude i nadále. 



 

P.01.3 Informace o hlavních veřejných prostorách centra města a jejich současném využití 

Centrálním prostorem města je Mírové náměstí, historické hlavní a tržní náměstí, prošlo celkovou 

rekonstrukcí v roce  2006 včetně Hrnčířské ulice. Náměstí se využívá především k nárazovým 

soukromým akcím, jednoho hudebního multikulturního festivalu Barevná planeta, politickým 

mítinkům, demonstracím, případně sportovním akcím (Půlmaraton) nebo vánočním trhům. Je to také 

především centrální přestupní bod městské veřejné dopravy s přímou návazností na hlavní nádraží. 

Na Mírové náměstí navazuje přes atrium bývalého okresního úřadu a magistrátu zrekonstruovaného 

v roce 2006 Lidické náměstí – v původní podobě z roku 1963 – zrekonstruované v roce 1995 a v roce 

2006, kdy byla odstraněna  originální oblázková dlažba. Atrium se nově využívá velmi zřídka pro 

kulturní akce. Lidické náměstí, kde se historicky nacházel hřbitov před hradbami města a pak 

romantický parčík jako předprostor Městského divadla. Tento prostor se i přes svůj charakter mezi 

náměstím a parkem využívá příležitostně pro politické mítinky, kulturní akce a demonstrace. 

Centrum města bylo do vydání nového územního plánu města v roce 2011 regulováno plánem  

arch. Kouckého z roku 1995, který je v současnosti neplatný. 

 

P.01.4 Informace o aktuálním/předpokládaném využití ploch v bezprostředním okolí řešeného 

území 

Parcely č. 2619/2-3, 2620/2-3-6, 2621/2-5, 2625/2-4-5 ve východní části ř.ú.  dle stávajícího ÚP – 

zastavitelná proluka s kódem SM-C,  předpokládá se její zastavění . 

Západní část navazující ř.ú. – v současné době zaniklé autobusové nádraží  (původní historická 

zástavba za ulicí Malá Hradební zlikvidována v 80. letech)  – vlastník má záměr celý areál zhodnotit 

nejsíše na administrativní centrum, žádný projekt zatím neexistuje. V součastnosti  plocha využívaná 

cirkusy – dočasný záměr vlastníka je zpoplatněné parkoviště. Předpokládá se ale zastavění. Případný 

záměr zastavění tohoto území by měl respektovat potenciální vznik přestupního bodu příměstské 

autobusové a vlakové dopravy na stanici vysokorychlostní železnice Praha – Berlín, předpokládané 

umístění v ulici U Trati. Historický vstup do města byl Teplickou branou – přibližná poloha v ulici 

Revoluční u plastiky „medůza“. 

P.01.5 Požadavky na využití území 

Bude respektováno využití dle stávajícího platného Územního plánu: PV- plochy veřejných 

prostranství.  V souladu s územním plánem města bude prostor dopravně sloužit pro pohyb  

pěších osob, bude umožňovat vjezd vozidel záchranné služby, svozových vozidel do 3,5 t a vozidel  

i zásobování a bude průjezdný pro cyklisty. Soutěžící nemusí respektovat vedení cyklotrasy ve 

stávajícím ÚP - předpokládá se její vedení v rámci obslužné komunikace/ pěší zóny – dnešní ulice  

U Kostela.  Dále je třeba počítat se stávajícími vstupy do objektů obou obchodních domů  

a zachování přístupu pro požární techniku.  

Plastiku "medůzy" lze přemístit případně odstranit nebo ponechat dle uvážení soutěžících   

a tento způsob zdůvodnit v textové zprávě.  



Stávající stánky na pozemku OD Labe – je možné zachovat, případně lze počítat s jejich odstraněním.  

Zídky, povrchy a stávající mobiliář – lze počítat s jejich odstraněním. 

Řešení bude respektovat stávající inženýrské sítě, případně navrhne jejich přeložku, kterou zohlední 

v ekonomické kalkulaci celkového řešení. Pro případnou výsadbu stromů je potřeba počítat 

s vedením stávajících podzemních koridorů zásobování OD Labe.  

P.01.6 Požadavky na návrh 

Očekává se, že návrh by měl docílit určité míry flexibility řešení  prostoru s ohledem na navržené 

aktivity. Očekává se proměnlivost prostoru pro různorodé aktivity v průběhu dne a večera, od aktivit 

sportovních po kulturní s různou formou organizovanosti. Očekává se ekonomicky přiměřené 

 a realizovatelné řešení. Návrh by se měl vyjádřit k tomu, jestli tento prostor využít pro stabilní prodej 

ovoce a zeleniny lokálních zemědělců a pokud ano, tak jakou formou by měl tento prodej mít. 

Pokud bude návrh pracovat s konceptem tržiště, pak případná potřeba na sociální a jiné zázemí bude 

zohledněna přiměřeně k charakteru celkového návrhu. Stejně tak i  případná forma včetně počtu 

míst pro trhovce je na uvážení soutěžících. Pro informaci, stávající trhovci využívají prodejní prostor 

celoročně a pro svou potřebu využívají sociálního zázemí OD Labe. 

V případě, že řešený prostor nebude určen pro trhovce, požadujeme v textové části navrhnout,  

na kterém veřejném prostranství (viz bod P.01.3) by tato funkce byla vhodná a z jakého důvodu. 

 Návrh by měl zohledňovat povahu města Ústí nad Labem – město s německou minulostí, 

průmyslovým charakterem a složitou sociální skladbou obyvatel.   

Návrh by měl nenásilnou formou nabídnout využití prostoru odpovídající životnímu stylu 21. století. 

Návrh řešení a rozvrh aktivit by měl zohlednit také to, že se řešený prostor nachází v centru města.  

P.01.7 Tématické odkazy 

http://usti.idnes.cz/mestska-trznice-stale-nefunguje-presto-v-usti-budou-farmarske-trhy-11n-/usti-

zpravy.aspx?c=A101001_1459082_usti-zpravy_oks 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/33624-v-usti-nad-labem-uz-nebudou-trznice/ 

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/za-labem-trznici-ne-radsi-pomnik-20140204.html 

http://www.usti-aussig.net/clanky/cist/nazev/84-martin-krsek-patri-plastika-labe-na-skladku 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/116678-nove-ve-starem-usti-nad-labem/ 

http://www.usti-nl.cz/dejiny/obsah.htm 

 

http://usti.idnes.cz/mestska-trznice-stale-nefunguje-presto-v-usti-budou-farmarske-trhy-11n-/usti-zpravy.aspx?c=A101001_1459082_usti-zpravy_oks
http://usti.idnes.cz/mestska-trznice-stale-nefunguje-presto-v-usti-budou-farmarske-trhy-11n-/usti-zpravy.aspx?c=A101001_1459082_usti-zpravy_oks
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/33624-v-usti-nad-labem-uz-nebudou-trznice/
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/za-labem-trznici-ne-radsi-pomnik-20140204.html
http://www.usti-aussig.net/clanky/cist/nazev/84-martin-krsek-patri-plastika-labe-na-skladku
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/116678-nove-ve-starem-usti-nad-labem/
http://www.usti-nl.cz/dejiny/obsah.htm
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ZADÁVACÍ PODMÍNKY - MAPA CENTRA MĚSTA 

LEGENDA  HLAVNÍ VEŘENÉ PROSTORY: 1 - Hrnčířská ulice 2- Mírové náměstí, původní tržní náměstí 3- Atrium Magistrátu 4- Lidické náměstí  5- Smetanovy sady 

   VÝZNAMNÉ BUDOVY: 1- kostel se šikmou věží (Nanebevzetí P. Marie) 2- kostel sv.Vojtěcha 3- Krajský úřad 4- Magistrát 5- Divadlo 6- Muzeum 7- Kulturní dům

   HLAVNÍ DOPRAVNÍ UZLY: 1- Hlavní nádraží (vlak+bus+Tbus) 2- Hrnčířská 3- Mírové náměstí 4- Divadlo

   PŮVODNÍ TRŽNICE: 1- stará tržnice 2- nová tržnice

   ROZVOJOVÉ PLOCHY:  1- plochy přestaveb “P11-124”  2 - blok “013” 3- areál býv. autobusového nádraží 4- území předpokládané stanice rychlovaku 
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ČrSXÁ KOMORA ARCHITEXIŮ

Vážený pan
Ing. Vít Mandík - primátor
statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 O0 Ústí nad Labem

V Praze dne 11, záYí 2OL4
č.i.: rtzs - 2Ot4/Tě/ze

Potvrzení regutérnosti architektonicko-urbanistické soutěže ,,KULTIVACE VEŘEJNÉHO
PRosToRU MEZI oBctloDNÍMI DoMY oD Labe a oC Forum"

ře9ulérní

Toto osvědčení se vztahuje k soutěžnim podmínkám, které byly předloženy Kanceláři České komory
architektů v Brně dne 10, září 2OL4.

S pozdravem

Vážený pane primátore,

na základě zmocnění uvedeného v § 23 odst. 6 písm. s) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektŮ a o výkonu povolání autorizovaných inženýrŮ a technikŮ č;nných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisŮ, a posouzení souladu předložených soutěžních podmínek s obecnými právními
předpisv a Soutěžním řádem, Česká_komora architeKŮ považuje soutěžní podmínky architektonicko-
urbanistické soutěže,,KuLTIvAcE VEŘEJNÉHo PRosToRU MEZI oBcHoDNÍMI DoMY oD Labe a oC
Forum" za

Cí)wit/
Mgr. JUDr. Vladimírá Těšitelová

ředitelka kanceláře
České komory architektŮ

JoSEFSKA 34/6
11_B 00 PRAHA L
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zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech 

 jednání Rady města 

Ústí nad Labem 
 

dne:  bod programu: 

 

věc: 
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zpracoval: 

 

předkládá: 
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přizváni k jednání: 
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RO ORM - „Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy“  a 

vyhlášení architektonické soutěže 

 

Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města MmÚ 

Dana Černohorská, ekonom odboru rozvoje města MmÚ 

 

Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru rozvoje města MmÚ 

Pavel Boček, náměstek primátora města 

Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO MmÚ 

v Komisi pro územní plán dne 10. 9. 2013 

 

 

 

 



 

Návrh na usnesení: 
 

 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 320,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ, 

vzniklých přebytkem hospodaření docíleným v r. 2012 ve výši 320,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

oddělení územního plánování, ve výši 320,00 tis. Kč na zajištění 

architektonické soutěže „Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními 

domy“ 

                    2.  vyhlášení architektonické soutěže „Kultivace veřejného prostoru mezi  

                         obchodními domy“       

       B)        u k l á d á 

                   1.   Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města MmÚ 

                         a) ve spolupráci s Českou komorou architektů vypracovat vyhlášení  

                             architektonického soutěže „Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními 

                             domy“ 

                                                                          

                   

         

 

 

 

  

 



 

 

Důvodová zpráva: 
 

„Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy “ – vyhlášení architektonické 

soutěže 

 

Z 5. zasedání Komise pro územní plán dne 10.9.2013 vyplynul požadavek na řešení veřejného 

prostranství mezi obchodními domy Labe a Forum v ulici U Kostela včetně stávající propojky 

do ulice Revoluční s řešením návazností především na nejbližší okolí a se zachováním, 

respektive kultivaci stávajících tržních prvků tohoto prostoru.  Účelem soutěže je nalézt 

nejvhodnější řešení tohoto prostoru a následně ocenit autora vítězného návrhu. 

Jelikož cílem tohoto projektu je vyjasnit určité aspekty architektonických nebo urbanistických 

problémů, jednalo by se o jednokolovou veřejnou ideovou architektonickou  (architektonicko-

urbanistickou) soutěž, neboť vítěz takové soutěže nemusí být pověřen realizací projektu. 

Postup pro přípravu, proces a realizaci architektonických soutěží  stanovuje Soutěžní řád České 

komory architektů.  

 

Předpokládaná potřeba finančních prostředků na architektonickou soutěž: 

- Ceny soutěžícím                                                                     250 000,00 Kč 

- Ocenění porotců                                                                        30 000,00 Kč 

- Náklady na soutěž (vstupní podklady, zaměření,…)               40 000,00 Kč 

CELKEM                                                                                            320 000,00 Kč 

 

Po schválení rozpočtového opatření budou  odborem rozvoje města ve spolupráci s Českou 

komorou architektů zahájeny práce na  vyhlášení architektonické soutěže.  

 

Příloha: Výpis z usnesení 5. Zasedání Komise pro územní plán  

 

 

 

PPR 103/H000024 

PPR 115/H000577 
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Statutární město Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 
401 00  Ústí nad Labem 

 

vyhlašuje 

 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 

v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných  
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

s přihlédnutím k ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění  

v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 

IDEOVOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKOU SOUTĚŽ 
O NÁVRH 

„KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY 

OD Labe a OC Forum“ 

 

a vydává k tomu tyto  

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 12.9. 2014 
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1 VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 

1.1 Vyhlašovatel 

Název: Statutární město Ústí nad Labem 

Sídlo/Adresa: Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem 

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Vít Mandík 

Tel/fax: +420 475271126 

E-mail: Vit.Mandik@mag-ul.cz 

IČ: 00081531 

DIČ: CZ00081531 

 

1.2 Zpracovatel Soutěžních podmínek  

Jméno: Ing. Eva Šartnerová 

Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 23368/8,  

            401 00 Ústí nad Labem 

Tel.: + 420 475 271 764 

E-mail: Eva.Sartnerova@mag-ul.cz 

 

1.3 Sekretář soutěže  

Jméno/Název: Mgr. Pavel Nepivoda 

Adresa/Sídlo: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

                     401 00 Ústí nad Labem 

Tel/fax: +420 475 271 651 

E-mail: Pavel.Nepivoda@mag-ul.cz 

 

1.4 Přezkušovatel soutěžních návrhů  

Jméno/Název: Ing. arch. Vladimír Charvát  

Adresa/Sídlo: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

                     401 00 Ústí nad Labem 

Tel/fax: +420 475 271 358 

E-mail: Vladimir.Charvat@mag-ul.cz 
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2 PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE 

 

2.1 Předmět soutěže 

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na 
kultivaci veřejného prostoru vymezeného obchodními domy Labe a Forum 

v ulici U Kostela, včetně stávající pěší propojky do ulice Revoluční, s řešením 
návazností především na nejbližší okolí. Předmětem řešení je návrh na 

víceúčelové využití prostoru a posouzení podílu tržní, volnočasové, případně 
jiné funkce. Návrh bude řešit funkční a prostorové uspořádání prostoru, 
včetně umístění mobiliáře a osvětlení 

 

2.2 Účel a poslání soutěže 

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu 
soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních 
podmínkách a v soutěžních podkladech.  

 

3 DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 

 

3.1 Druh soutěže 

3.1.1 Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová. 

3.1.2 Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonicko-
urbanistická. 

3.1.3 Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná anonymní. 

3.1.4 Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová. 

 

3.2 Způsob vyhlášení soutěže 

Soutěž bude vyhlášena na internetových stránkách České komory 
architektů (http://www.cka.cc) a na internetových stránkách Statutárního 
města Ústí nad Labem (http://www.usti-nl.cz ) (veřejné zakázky –odkaz 

na profil zadavatele – www.e-zakázky.cz). 

 

3.3 Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a 
vyhlášení výsledků soutěže 

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem 

účastníkům soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních 
rukou. Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, 

jakým vyhlásil soutěž samu. 

 

3.4 Jazyk soutěže 

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části 

soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v českém jazyce. 

http://www.cka.cc/
http://www.usti-nl.cz/
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4 ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

 

4.1 Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků 

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, popřípadě jejich sdružení, které 
splňují tyto další podmínky: 

a) jsou občany České republiky nebo některého z členských států 
Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace a mají 

své sídlo v České republice nebo v některém z členských států 
Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace; 

b) nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání; 

c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, 
přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty 
této soutěže; 

d) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, 
bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se 

zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo 
řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, 

přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této 
soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento 
požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů; 

e) splňují základní kvalifikační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, 
pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření); 

f) jsou autorizovanými architekty v oboru architektura nebo krajinářská 
architektura nebo autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby 

podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění, případně autorizovanými architekty podle 

práva příslušného členského státu Evropské unie, jehož je občanem 
nebo v němž má své sídlo; 

 

4.2. Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů 
4.1.1 Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 

čestným prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz. 
odstavec 6.4. těchto soutěžních podmínek). 

4.1.2 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve 

sdružení, musí alespoň jeden z členů sdružení uvedený jako autor/garant 
splňovat podmínky uvedené v odst. 4. 1 písm. a) až f),  

4.1.3 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí  
tato právnická osoba splňovat podmínky výslovně popsané v zákoně č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a  techniků činných ve výstavbě 

v platném znění, v části třetí tohoto zákona, pokud jde o účast 

autorizovaných osob v těchto společnostech, a to v oborech dle odstavce 
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4.1.f) těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě pak prokazují 

odbornou způsobilost dle odstavce 4.1.f) těchto Soutěžních podmínek 

autorizované osoby zúčastněné ve statutárních orgánech dle zákona 

360/1992 Sb. v platném znění. 

4.1.4 Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po 

skončení soutěže předložit vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich 
úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek uvedených v odstavci 
4.1. písm. a), e) a f), a to ve lhůtě stanovené ve výzvě. 

 

5 SOUTĚŽNÍ PODKLADY 
 

5.1 Soutěžní podklady poskytované soutěžícím bezplatně 

5.1.1 Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu 

*.doc, grafické podklady ve formátech *.dgn, *.dwg, *.jpg, *.tif, *.pdf) 
a budou ke stažení na webových stránkách vyhlašovatele. 

Přebírající se zavazuje používat předaná data výhradně pro účel své účasti 

v této architektonické soutěži, nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit 
data proti zneužití třetí osobou. Další podklady jsou dostupné na 

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/mapy-mesta-
usti-nad-labem.html.  

 

5.1.2 Seznam poskytovaných podkladů: 

P.01 Zadávací podmínky včetně grafické přílohy  

P.02 Zaměření  území(polohopis + výškopis) s vymezením hranice 

řešeného území 

P.03 Výřez z katastrální mapy 

P.04 Ortofotomapa 

P.05 Fotodokumentace pro zákres návrhu do fotografie 

P.06 Výřez z územního plánu 

1. Hlavní výkres 

 2. Výkres dopravy 

3. Výkres technické infrastruktury – voda a kanalizace 

4. Výkres technické infrastruktury – elektro 

5. Majetkoprávní poměry – pozemky v majetku města ÚnL 

P.07 Vyjádření správců inženýrských sítí 

P.08 dokumentace návštěvy podzemí OD Labe včetně fotografií a 
grafických podkladů suterénu, včetně průmětu zákresu 

podzemních prostor do katastrální mapy 

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/mapy-mesta-usti-nad-labem.html
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/mapy-mesta-usti-nad-labem.html
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P.09 Panely 1,2 

P.10 Potvrzení regulérnosti soutěži Českou komorou architektů 

5.2 Prohlídka řešené lokality 
Vzhledem k lokalitě řešeného území se prohlídka místa plnění neorganizuje. 

Jedná se o veřejně přístupný prostor. 

5.3 Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů 

Soutěžní podmínky a podklady jsou ke stažení na webových stránkách 
vyhlašovatele http://www.usti-nl.cz (veřejné zakázky –odkaz na profil 

zadavatele – www.e-zakázky.cz). 

 

6 POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, 

ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 
 

Za závazné se považuje: 
 

6.1  Grafická část 

 
Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat: 

Soutěžní návrh bude proveden na třech panelech B 1 (700x1000) na výšku 

z lehkého materiálu pro výstavní účely, tl. 5 mm (např. Kappa). Barevnost 

ani další podmínky úpravy se závazně nepředepisují. 

 

Obsah panelu „A.1“  

Jeden základní výkres širších vztahů obsahující celkové územní řešení 

(situaci) v měřítku 1 : 500 
Schéma funkčního využití prostoru, libovolný počet, grafické vyjádření 
formou situace nebo axonometrie libovolného měřítka. 

 

Obsah panelu „A.2“: 

Jeden výkres půdorysu (parteru) ilustrující postačujícím způsobem 
základní principy uspořádání řešeného území včetně půdorysu parteru 
navržených objektů v měřítku 1:200. 

Jeden příčný řez celým řešeným územím prokazující výškové uspořádání 

prostoru v měřítku 1:200. 

 

Obsah panelu „A.3“:  

2 zákresy do fotografií z poskytnutých podkladů ilustrující postačujícím 
způsobem základní principy tvarového (hmotově objemového) řešení 

území. Fotografie jsou závazné a je možné si vybrat 2 ze 3 
poskytnutých. Fotografie lze upravovat. 

http://www.usti-nl.cz/
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6. 2 Textová část/Průvodní zpráva 

 

6.2.1 Textová část/Průvodní zpráva bude obsahovat stručné objasnění základních  

principů navrhovaného řešení, zaměřené zejména na 

   

a) zdůvodnění navrženého funkčního využití řešeného prostoru 

b) zdůvodnění navrženého komplexního urbanisticko - architektonického 

řešení 

c) zdůvodnění některých specifických částí zvoleného řešení (například 
konstrukce, materiálů, technologií, řešení povrchů, případné výsadby 
zeleně, apod.) 

6.2.2 Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu  
A4. Její rozsah nepřesáhne 3 normostrany textu a bude označena    

způsobem uvedeným v odst. 7.1. těchto soutěžních podmínek. 
 

6. 3 Digitální část 
6.3.1 Soutěžící předá 1 × CD / DVD, obsahující: 

a)  grafickou část ve formátu *.pdf (7016 × 9921 obrazových bodů při 
kvalitě 300 dpi) pro publikování soutěžního návrhu v katalogu soutěže 

b) textovou část ve formátu *.doc  

6.3.2  Nosič „CD/DVD“ bude  vložen do obálky AUTOR.  
 

6. 4 Obálka nadepsaná „Autor“ 
 

6.4.1 Obálka bude obsahovat následující dokumenty: 
a) Údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo 

autorem/ autory návrhu, jména, adresy, vzájemný dohodnutý 
procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, 
popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy.  

b) Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.2. 

c) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže 

d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky 

e) Podepsané prohlášení v příloze (v případě, že je účastníkem právnická 

osoba nebo není účastník shodný s autorem). 

f) Nosič CD s digitální částí. 

6.4.2 Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena 

způsobem uvedeným v odst. 7. 1. těchto soutěžních podmínek. 
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7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY 

SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 
7.1 Závazné označení návrhu a jeho částí 

 
7.1.1Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních 
  podmínek (grafická, textová část, obálka „Autor“) 

 budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého  
 sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu. 
 

7.1.2 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních 

podmínek (grafická, textová část, obálky „Autor“) budou v dolní části 

uprostřed označeny textem „KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU 

MEZI OBCHODNÍMI DOMY - OD Labe a OC Forum“. 

  
7.2 Podmínky anonymity soutěžního návrhu 

 

7.2.1 Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního  
          návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto Soutěžních  

          podmínkách) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku,  
          která by mohla vést k porušení anonymity. 

7.1.1 Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou  
          zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele: 

 

Česká komora architektů 

Josefská 6 

118 00 Praha 1 - Malá Strana 

 

7.2.3 Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou 

zásilek z území mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem 
k nutnosti dodržení anonymity odesilatele, jako adresu odesilatele název a 
adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesilatele 

evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne. 
 

7.2 Obal návrhu 
Všechny části návrhu (grafická, textová část, obálka „Autor“) budou vloženy 

do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem 
„KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY -  OD 
Labe a OC Forum“.  
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8 ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 
 

8.1 Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů 
8.1.1 Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu Po, St v 

době mezi 8:00 hod. až 17:00 hod., Út Čt, Pá v době mezi 8:00 – 15:00 a 

v konečný den lhůty k odevzdání od 8:00 hod. do 17:00  hod. sekretáři 
soutěže (viz. 1.3) na adrese Magistrát města Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2336/8, 6. patro. 
 

8.1.2 V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je 
odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše 
uvedenou adresu ve stanovené lhůtě. 

 

9 KRITÉRIA HODNOCENÍ 
 

9.1 Kritéria hodnocení 
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují 

následně: 

- komplexní urbanisticko architektonická kvalita řešení veřejného prostoru, 

- kvalita a flexibilita funkčního využití a uspořádání prostoru 

- hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení, 

- zvláštní požadavky na stavbu nebo zařízení, a to zejména konstrukční, 

materiálové, technologické, provozní, apod. s ohledem na ochranu před 
vandalismem 

 

9.2 Důvody pro vyloučení ze soutěže 
9.2.1 Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které 

a)  nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, ledaže se jedná o 
dílčí formální odchylky, jimiž není snížená srozumitelnost návrhu, 

b) nedošly v požadovaném termínu, 

c) zřetelně ukazují na porušení anonymity. 

 

9.2.2 Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly  
          soutěžními podmínkami požadovány. 
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10 POROTA A ODBORNÍ ZNALCI 

 

10.1 Členové poroty  
 

10.1.1 Řádní členové poroty 
 

Nezávislí: 

Ing.arch. MgA. Petr Pinkas 

Ing.arch. Vladimír Balda 

Ing.arch. Jiří Janďourek 

 

Závislí: 

MUDr. Pavel Dlouhý, radní města Ústí n./L. 

Ing. arch. Jitka Fikarová, členka komise pro územní plán 

 

10.1.2 Náhradníci poroty 

 

Nezávislí: 

Ing. Štěpánka Šmídová 

 

Závislí: 

Pavel Vodseďálek, zastupitel města Ústí n./L.  

Ing. arch. Jiří Němeček, člen komise pro územní plán  

 

11 CENY A ODMĚNY /NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ 
V SOUTĚŽI 

 

11.1 Ceny 

1. cena se stanovuje ve výši 100.000,- Kč  

(slovy: stotisíckorun českých),  

2. cena se stanovuje ve výši  60.000,– Kč  

(slovy: šedesáttisíckorun českých), 

3. cena se stanovuje ve výši 40.000,- Kč  
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(slovy: čtyřicettisíckorun českých), 

 

11.2 Odměny 

       Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a  

       řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve  

       výši  20.000,- Kč (slovy: dvacettisíckorun českých). 

 

11.3 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, 
popřípadě neudělení některých cen a odměn 
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu 

ČKA může porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, 
popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě neudělení odměn v plné výši. Toto 

své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu 
soutěže.  

 

11.4 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži 

11.4.1 Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 
10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o 

dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu, která 
bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně. 
11.4.2 Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny 

v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného 
daňového přiznání.  

 

 

12 ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE 
 

12.1 Datum ustavující schůze poroty  24.7.2014 

 

12.2 Datum vyhlášení soutěže   12.9. 2014 

  

12.3 Dotazy 
 

Lhůta k podání dotazů soutěžícími  2.10. 2014 

Lhůta k zodpovězení dotazů  do  13.10.2014 

12.4 Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími 

Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou (viz 
bod 8) se stanovuje na středu 7.1. 2015. Návrhy se odevzdávají na 

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, Ústí nad Labem, 401 
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00 osobně nebo poštou. Zásilky doručené po uvedené lhůtě budou 

vyřazeny. 

Soutěžní návrhy přijímá sekretář soutěže v pracovní dny Po a St 8:00 – 
17:00 Út,Čt, Pá od 8:00. do 15:00., poslední den soutěže do 17:00 hodin.  

 

 

12.5 Datum konání hodnotícího zasedání poroty 

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje na   
středu 14.1. 2015. 

 

12.6 Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu 

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem 
účastníkům soutěže rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních 

rukou, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od konečného rozhodnutí 
poroty (19.1. 2015). 

12.7 Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke 
zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí  

Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů se stanovuje na 26. 1. 
2015.  

Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná 
běžet rozesláním protokolů a končí patnáctým dnem po posledním 

doručení protokolu účastníku soutěže. 

 

12.8 Lhůta k proplacení cen a odměn /a náhrad nákladů spojených s 
účastí v soutěži/k vrácení záloh na reprodukční náklady 

Ceny, odměny budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o 
výběru nejvhodnějšího návrhu. 

 

12.9 Lhůta k veřejné výstavě 
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje 

nejpozději na dobu od  15.2.do 28.2. 2015. Místo bude upřesněno. 
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13 ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 

13.1 Námitky 

13.1.1 Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení 
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli soutěže 
zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty. 

13.1.2 Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí 
v nich uvést, kdo je podává, proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele 

námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho 
se stěžovatel domáhá. 

13.1.3 Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od 
obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda 
námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li vyhlašovatel 

námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto 
skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud vyhlašovatel námitkám 

nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat 
návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu  

 

14 KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 
 

14.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a 

odborných znalců s podmínkami soutěže 
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, 
přezkušovatel, porotci a odborní znalci, že se seznámili se všemi 

podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky 
jakožto smlouvu dodržovat a ctít.  

14.2 Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže 
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi 

podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty, učiněnými 
v jejich rámci a v souladu s nimi. 

 

15 KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH 
NÁVRHŮ 

 

15.1  Autorská práva soutěžících 

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní 
návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.  

15.2  Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže 
Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. 

Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla 
pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly 
uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení 

autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na 
požádání vráceny autorům. 
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15.3  Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů 

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou 
reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace 

soutěže a jejích výsledků. 

15.4  Závazek vyhlašovatel uspořádat výstavu soutěžních návrhů 

Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků 
soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném 

v těchto Soutěžních podmínkách.  

15.5  Protokol o průběhu soutěže 
 

15.5.1 Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba 

           pověřená předsedou poroty, protokol o průběhu soutěže, jehož správnost  
           ověří svým podpisem všichni členové poroty a potvrzuje osoba zapisující. 

 

15.5.2  Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty  
včetně hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech 

posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů, 
rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a stanovení jejich pořadí, 

rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a 
prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr 

svým podpisem všichni řádní členové poroty a předají jej vyhlašovateli. 
 

 15.5.3 Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory 

členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají. 
 

15.5.4 Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím o výběru 
nejvhodnějšího návrhu rozešle vyhlašovatel všem účastníkům soutěže (do 
vlastních rukou), a zároveň na vědomí České komoře architektů. 

 

16 USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ 
SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 

 

16.1 Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná 

Architektonická soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění , v souladu se Soutěžním řádem České komory 

architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů. 
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16.2 Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy poroty a Českou 

komorou architektů 
Před vyhlášením soutěže byl základní text „Soutěžní podmínky“ 

odsouhlasen na ustavující schůzi poroty, dále připomínkován a poté 
odsouhlasen všemi členy poroty ve finálním znění per rollam 
prostřednictvím e-mailu a následně pak schválen Českou komorou 

architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele, u sekretáře 
poroty. 

 

17 SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 
 

Tyto Soutěžní podmínky byly v pracovní podobě projednány a 
odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané dne 24.7.    

2014. 

Tyto Soutěžní podmínky byly odsouhlaseny porotou „per rollam“ 

prostřednictvím emailu a schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 
12.9. 2014. 

Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou 
komorou architektů  dopisem ze dne 11.9.2014 pod č. j. 1178–

2014/Tě/Ze 

 

PŘÍLOHA 

Prohlášení o právním vztahu účastníka (PO) a autora / 

prohlášení o autorství 

 

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

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

Právní povaha vztahu mezi účastníkem a autorem je (prosím, zaškrtněte) 

a/ statutární orgán ve smyslu §85, §101§, §133 a §191 zákona č.513/1991 Sb. 
(obchodní zákoník) 

b/ zaměstnanecký poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

c/ jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte) 

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

 

        …………………………… 

         PODPIS 





573/13 

RO ORM - „Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními 

domy“  a vyhlášení architektonické soutěže 

 
Rada města po projednání 

 
A)  s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 320,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ, vzniklých 

přebytkem hospodaření docíleným v r. 2012 ve výši 320,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení 

územního plánování, ve výši 320,00 tis. Kč na zajištění architektonické soutěže 

„Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy s cílem vytvoření Tržního 

náměstí“ 

2. vyhlášení architektonické soutěže „Kultivace veřejného prostoru mezi                          

obchodními domy s cílem vytvoření Tržního náměstí“ 

B) u k l á d á 
1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města MmÚ 

a) ve spolupráci s Českou komorou architektů vypracovat vyhlášení                              

architektonického soutěže „Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními                             

domy s cílem vytvoření Tržního náměstí“ 
 







U R B A N - projektová kancelář, Ing. Petr Urban, DIČ CZ 481 227 041, IČ 156 953 95  
Atelier Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, tel./fax 475 503 890 
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1. Základní údaje: 
 
Název akce: Ústí nad Labem - Předlice 

Rekonstrukce křižovatky Tovární – Hrbovická - Majakovského 
  Studie vložení cyklopruhů do stavby                     
 
Stupeň dokumentace:   Studie 
 
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené odborem dopravy Magistrátu města, 

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí n. L., IČ 00081531 
 
Projektant stavby: PETR URBAN – projektová kancelář, ateliér Drážďanská 455/37,  

400 07 Ústí nad Labem Krásné Březno, IČ 156 953 95 
   Vypracoval:  ing. Jiří Koudelka - autorizovaný ing. pro dopravní stavby, 
     autorizace ČKAIT č. 0402097 
     tel./fax 475 503 890; e-mail: urban-projekt@volny.cz 
 
2. Úkol práce: 
 
Na základě požadavku cyklokoordinátora města (ing. arch. Jaromír Veselý) a v součinnosti 
s odborem dopravy MmÚ prověřit možnost doplnění dokumentace rekonstrukce křižovatky To-
vární – Hrbovická – Majakovského v rozpracovanosti o možnost pohybu cyklistů po samostat-
ných cyklistických pruzích. 
 
3. Použité poklady: 
 
Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady: 
- DPS „Rekonstrukce křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského“ dokumentace v rozpra-
covanosti , Urban projektová kancelář - duben 2014 
- TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 
- TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích 
- ČSN 736110  Projektování místních komunikací 
- ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
 
4. Důvod zpracování: 
 

Cyklisté nemají v našem městě zrovna na růžích ustláno a zatím je pro ně k dispozici 
pouze Labská cyklotrasa na pravém břehu řeky. Snaha je proto při nových rekonstrukcích komu-
nikací , tam, kde to je možné a účelné, řešit i cyklistický provoz. 

V květnu letošního roku se navíc otevírá jezero Milada pro veřejný provoz a ulice Továr-
ní, Hrbovická a Majakovského se mohou stát páteřní spojkou mezi jezerem a městem. 
 
5. Návrh variant : 
 

Vzhledem k rozpracovanosti dokumentace rekonstrukce křižovatky a komunikací Hrbo-
vická a Majakovského a šířkovému uspořádání je po dohodě s objednatelem (odborem dopravy 
MmÚ a městským cyklokoordinátorem uvažována jediná varianta a to doplnění návrhu na všech 
větvích o jednosměrné cyklistické pruhy vedené v hlavním dopravním prostoru komunikací, 
ukončené v prostoru před okružní křižovatkou.  
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Průchod cyklistických pruhů přes okružní křižovatky je možný pouze dvěma způsoby. 
Buďto ukončení před křižovatkou – náš případ, nebo vedení stezky mimo hlavní dopravní 
prostor. Pro tento případ zde však není prostor. Jízdní pruhy pro cyklisty a víceúčelové pruhy se 
na okružním pásu z bezpečnostních důvodů zásadně nezřizují (viz následující srovnání obrázků,  
vlevo správně, vpravo chybně). 

  
 
6. Technické řešení : 
 
6.1. Základní šířka 

Jak již bylo výše uvedeno, počítá 
návrh s převedením cyklistické dopravy 
řešenými ulicemi jednosměrnými jízdními 
cyklistickými pásy, vedenými v hlavním 
dopravním prostoru komunikací. Základní 
šířka cyklistického pásu je 1,0 m – viz. 
schéma dle TP 179. 

 

Oddělení od jízdního pruhu 
s provozem motorové dopravy je řešeno 
vodícím proužkem š. 0,25, který se započí-
tává do šířky jízdního pruhu pro cyklisty. 

 

Jízdní pruhy všech 3 řešených ko-
munikacím jsou navrženy v šířce 2x3,25 m 
(s výjimkou krátkého úseku v Hrbovické 
ul. před OK, kde ponecháváme stávající 
šířku 2*3,5 m.  

 
 
Oddělení cyklistického pásu od přilehlého chodníku je řešeno převýšeným obrubníkem 

s bezpečnostním odstupem 0,5 m  - viz. následující schéma dle TP 179. 
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6.2. Podélné parkování  

Průchod cyklistických pásů podél úseků komunikace s podélným parkování je řešen vždy 
mezi komunikací a podélným parkováním při dodržení bezpečnostního odsupu 0,75 m od parko-
vání – viz. následující schéma dle TP 179 

 
Možný je i průchod mezi chodníkem a podélným parkováním, to však vyžaduje větší šíř-

kové nároky, které zde nejsou k dispozici. 
 

6.3. Zastávky MHD  
Součástí rekonstrukce křižovatky a komunikací Hrbovická, Majakovského a Tovární jsou 

také 4 zastávky MHD. Průchod cyklistických pásů přes zastávky v hlavním dopravním prostoru 
je možný dvěma způsoby. První možností je přerušení jízdního pruhu pro cyklisty v místě za-
stávky, přičemž stojí li autobus v zastávce cyklista buď přejíždí do jízdního pruhu komunikace a 
pohybuje se dále společně s automobily, nebo čeká na odjezd autobusu stojícího v zastávce, 

Druhou možností je řešení, kdy je jízdní pruh pro cyklisty nepřerušen, přičemž pokračuje 
mezi zastávkou a komunikací s bezpečnostním odstupem 0,5 m od zastávky. V tomto případě 
autobus cyklistický pás při vjezdu a výjezdu ze zastávky přejíždí při přednosti v jízdě cyklistů.  
V našem případě jsme u třech zastávek použily toto řešení s průběžným cyklistickým pásem – 
viz schéma dle TP 179 
. 

 
 

U zastávky v Hrbovické ulici - ve směru ke křižovatce – bude cyklopruh, na základě po-
žadavku KŘ Policie, končit již před zastávkou – před přechodem pro chodce k Linde technoplyn.  



Rekonstrukce Tovární-Hrbovická-Majakovského, studie vložení cyklopruhů do stavby 5 
 
6.4. Barevnost 
  Povrch jízdních pásů pro cyklisty je vhodné, zejména z hlediska bezpečnosti silničního 
provozu, zejména v místech křížení, navrhovat barevně. V našem případě předpokládáme barev-
né nátěry vozovky v barvě cihlově červené, s doplněním symbolů kola – DZ V14.  

Barevné značení bude součástí investice města, vlastní stezka je součástí investicí 
Ústeckého kraje. 

 
 
6.5. Odvodnění 

Původní návrh rekonstrukce komunikací počítal se střechovitým sklonem komunikací 
s odvodněním systémem uličních vpustí,  umístěných stejně jako dnes u obrub, přičemž se počí-
talo s kompletní výměnou všech vpustí v řešeném území, včetně nových kanalizačních přípojek.  

 
Součástí nového návrhu by mělo použití vpustí s bočním vtokem tak, aby vpusti nezasa-

hovali do jízdního profilu cyklistů, což se může stát bezpečnostním problémem. Umístění vpustí 
s bočním vtokem je samozřejmě limitováno uložením ostatních inženýrských sítí v řešeném pro-
storu, kdy není možné trvat na vpusti s bočním vtokem, pokud by kvůli tomu byla vyžadována 
přeložka stávajících inženýrských sítí. Jedná se o doporučený požadavek. 

 
Součástí stavby je i kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace v celém řešeném 

území – investor SVS a.s.  Vložením cyklistických pásů do vozovek má dopad i na tuto doku-
mentaci – je nutné upravit i polohu poklopů navržených kanalizačních šachet.  

 
 

8. Závěr: 
 

Návrh předpokládá vyznačení celkem 970 m cyklistických pruhů v hlavním dopravním 
prostoru rekonstruovaných komunikací.  
 
Zvolená koncepce  řešení je možná i bez nových územních nároků a zásadních změn původně 
navrženého řešení rekonstrukce křižovatky. Návrh přesto vyžaduje změnu zpracovávané jed-
nostupňové (územní, stavební, tendrová) dokumentace rekonstrukce křižovatky o dopracování 
cyklistické dopravy dle návrhu. 
 
Návrh vyžaduje také změnu ve zpracovávané dokumentaci SVS rekonstrukce vodovodu a kana-
lizace.  
 
Dokumentace byla v rozpracovanosti na separátních jednáních projednána s objednatelem – od-
borem dopravy MmÚ a cyklokoordinátorem města – ing. arch Veselým. Výsledný návrh byl 
projednán s KR Policie ČR-DI Ústí a Správou a údržbou silnic ÚK.  
 
Policie upozorňuje na to, že předmětem studie jsou také 3 přechody pro chodce (2x Maja-
kovského a 1x Hrbovická), u kterých požaduje jejich nahrazení za místa pro přecházení. Dů-
vodem je to, že nesplňují limity dle ČSN 736110, stanovující min. pohyb 50 chodců ve špičkové 
hodině. 
 
Přílohy : 
 
Vyjádření KŘ Policie ĆR 
Vyjádření SÚS 
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Majetek v kanc. 316 a 317 užívaných p. Bohuňkovou pořízený od 1.11.2014

Popis Inventární číslo Organizace Kód třídy DM Účto skupina DM Kód umístění DM Pořizovací cena Datum zařazení

TABULE FLIPCHART MOBILNÍ s rameny DESING 128010022235 11301 28010 28010 01.01.01.316 5184,00 28.11.2014

KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ olše 128010022468 11301 28010 28010 01.01.01.316 3184,00 16.12.2014

KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ olše 128010022469 11301 28010 28010 01.01.01.316 3184,00 16.12.2014

SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ olše 128010022470 11301 28010 28010 01.01.01.316 3265,00 16.12.2014

SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ olše 128010022471 11301 28010 28010 01.01.01.316 3265,00 16.12.2014

STŮL KONFERENČNÍ Elipsa D=120, olše 128010022472 11301 28010 28010 01.01.01.316 1770,00 16.12.2014

SKŘÍŇ ŠATNÍ š.600 olše 128010022473 11301 28010 28010 01.01.01.316 5368,00 16.12.2014

SKŘÍŇ DVÉŘOVÁ š. 600, olše 128010022474 11301 28010 28010 01.01.01.316 6065,00 16.12.2014

SKŘÍŇKA SPODNÍ , olše 128010022475 11301 28010 28010 01.01.01.316 2640,00 16.12.2014

SKŘÍŇKA HORNÍ, olše 128010022476 11301 28010 28010 01.01.01.316 1677,00 16.12.2014

SKŘÍŇKA HORNÍ NIKA, olše 128010022477 11301 28010 28010 01.01.01.316 2214,00 16.12.2014

POLICE NÁSTĚNNÁ 100, olše 128010022478 11301 28010 28010 01.01.01.316 920,00 16.12.2014

VĚŠÁKOVÁ STĚNA, 160x100, zrcadlo vlnka, olše 128010022479 11301 28010 28010 01.01.01.316 2216,00 16.12.2014

STŮL KONFERENČNÍ calvados rezavý elipsa  D=120 FOR 128010022445 11301 28010 28010 01.01.01.317 1770,00 15.12.2014

STŮL PŘÍDAVNÝ JEDNACÍ+noha,calvadosrezavý FORM 128010022446 11301 28010 28010 01.01.01.317 4488,00 15.12.2014

KŘESLO ZEUS látka A156 brad oranžová 128010022447 11301 28010 28010 01.01.01.317 8342,00 15.12.2014

KŘESLO ZEUS  látka A156 brad oranžová 128010022448 11301 28010 28010 01.01.01.317 8342,00 15.12.2014

ŽIDLE OTOČNÁ ALFINE UNA100, podhlavník, kombi šedá 128010022449 11301 28010 28010 01.01.01.317 10857,00 15.12.2014

ŽIDLE ALINA 2091G kombi šedá oranž 128010022450 11301 28010 28010 01.01.01.317 1676,00 15.12.2014

ŽIDLE ALINA 2091G kombi šedá oranž 128010022451 11301 28010 28010 01.01.01.317 1676,00 15.12.2014

ŽIDLE ALINA 2091G kombi šedá oranž 128010022452 11301 28010 28010 01.01.01.317 1676,00 15.12.2014

korková tabule 60x 90 hliník rám bez inv. čísla 11301 520,00 10.12.2014

květiny bez inv. číslo 11301 4987,00

v Ústí nad Labem, 8. června 2015

Vyhotovila: Doušová Ivana
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