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Spisová značka: 2010/MCBS/2020/0130056/4
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 08.09.2020
Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z. s.
Preslova 50
602 00 Brno
osmc@email.cz
Poskytnutí informací k žádosti ze dne 24.08.2020
Vážení,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 24.08.2020 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla jako taková
přijata a posouzena.
Ve Vaší žádosti o informace jste požadovali scan či jinou elektronickou verzi dokumentů, včetně
průvodní zprávy (kupř. pdf), které k rozhodování obdržela Rada městské části Brno-střed (dále jen
„RMČ BS“) k bodu č. 3 pro jednání rady konané dne 24.8.2020 s názvem Urbanistickoarchitektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh "Dostavba a úprva nám Míru".
Ve věci Vaší žádosti o informace jsme Vás vyzvali k úhradě nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací. Vámi podanou stížnost vůči výši úhrady jsme pečlivě zvážili a v příloze
Vám tak požadované dokumenty zasíláme.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
 Příloha č. 1 k bodu č. 3 (79. zasedání RMČ BS) – e-mailová komunikace (2 strany)
 Příloha č. 2 k bodu č. 3 (79. zasedání RMČ BS) - Dostavba a úprava náměstí Míru (soutěžní
podmínky) (32 stran)
 Příloha č. 3 k bodu č. 3 (79. zasedání RMČ BS) - Dostavba a úprava náměstí Míru (zadání
soutěže) (21 stran)
 návrh usnesení a důvodová zpráva předložené RMČ BS na jejím 79. zasedání konaném dne
24.08.2020 k bodu č. 3 (3 strany)

Odesilatel: Tomáš Pavlíček (pavlicek.tomas@kambrno.cz)
Datum: 17-07-2020 16:19

Příjemce: Výtisková, Jana (jana.vytiskova@brno-stred.cz)
Kopie: Petr Bořecký (borecky@brno-stred.cz), starosta (starosta@brno-stred.cz), David Zajíček
(zajicek.david@kambrno.cz), Michal Sedláček (sedlacek.michal@kambrno.cz), Kristina Župková
(zupkova.kristina@kambrno.cz)
Předmět: RE: Žádost o posunutí termínu k vyjádření MČ BS - Dostavba a úprava
náměstí Míru - draft zadání
Dobrý den,
Bereme na vědomí.
S pozdravem
Ing. arch. Tomáš Pavlíček
Veřejný prostor - architekt
T +420 777 485 468
+420 723 716 504
pavlicek.tomas@kambrno.cz

Náš projekt? Brno!
Lidé, územní plán, veřejný prostor.
From: Výtisková, Jana <jana.vytiskova@brno-stred.cz>
Sent: Friday, July 17, 2020 1:13 PM
To: Tomáš Pavlíček <pavlicek.tomas@kambrno.cz>
Cc: Petr Bořecký <borecky@brno-stred.cz>; starosta <starosta@brno-stred.cz>
Subject: Žádost o posunutí termínu k vyjádření MČ BS - Dostavba a úprava náměstí Míru - draft zadání
Vážený pane architekte,
zdvořile Vás žádáme o posunutí termínu pro zaslání připomínek a komentářů do 26. 8. 2020.
Prosím o potvrzení prodloužení termínu.
A dále žádáme o zaslání soutěžních podmínek.
Děkujeme.

S přátelským pozdravem
Ing. Jana Výtisková
sekretariát uvolněného člena ZMČ BS
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
asistentka první a čtvrtý místostarosta MČ Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
jana.vytiskova@brno-stred.cz
Tel.: +420 542526314

DŮVĚRNOST INFORMACÍ: Tento e-mail včetně jakýchkoliv souborů či příloh k němu připojených může být
důvěrný a může obsahovat údaje nebo sdělení pod ochranou právních předpisů, zejména osobní údaje
chráněné nařízením GDPR. Nejste-li jeho zamýšleným adresátem a obdrželi jste ho zřejmě omylem či se vás
jeho obsah netýká, uvědomte prosím neprodleně odesílatele a vymažte ho ze svého systému. V takovém
případě byste e-mail neměli kopírovat ani s ním jinak nakládat pro své potřeby či s jeho obsahem seznámit
jakoukoliv třetí osobu. Více informací o nakládání s osobními údaji obsaženými v e-mailové komunikaci, o
zpracování osobních údajů městskou části Brno-střed a o vašich právech naleznete v Zásadách ochrany
osobních údajů.

Odesilatel: Tomáš Pavlíček (pavlicek.tomas@kambrno.cz)
Datum: 15-07-2020 14:43
Kopie: David Zajíček (zajicek.david@kambrno.cz), Kristina Župková (zupkova.kristina@kambrno.cz), Michal
Sedláček (sedlacek.michal@kambrno.cz)
Předmět: Dostavba a úprava náměstí Míru - draft zadání
Dobrý den,
V rámci přípravy soutěžní dokumentace bychom Vás chtěli požádat o připomínky a komentáře k zadání
připravované urbanisticko architektonické soutěže na "Dostavbu a úpravu náměstí Míru". Své připomínky a
komentáře nám prosím pošlete nejpozději do pátku 7. 8. 2020. Jenom bych upozornil, že se jedná o dokument,
který je v rozpracovanosti a který nesmí být nijak šířen.
Děkuji za pochopení a v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Přeji hezký den.
S pozdravem
Ing. arch. Tomáš Pavlíček
Veřejný prostor - architekt
T +420 777 485 468
+420 723 716 504
pavlicek.tomas@kambrno.cz

Náš projekt? Brno!
Lidé, územní plán, veřejný prostor.

/ draft 5. 8. 2020

Statutární město Brno
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“), v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném
znění (dále jen „Soutěžní řád“), v souladu se zákonem 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 (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
urbanisticko architektonickou jednofázovou otevřenou projektovou soutěž o návrh

Dostavba a úprava náměstí Míru
(dále jen „Soutěž“)

a vydává tyto
Soutěžní podmínky
(dále jen „Soutěžní podmínky“)

Organizátor Soutěže o návrh a zpracovatel Soutěžních podmínek:
Kancelář architekta města Brna, p. o.
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
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Zadavatel, porota, přizvaní odborníci a
pomocné orgány poroty

1.1

Zadavatel
Statutární město Brno (dále jako „Zadavatel“)
se sídlem na Dominikánském náměstí 196/1, 601 67 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
zastoupeno JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

1.2

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace (dále jako „Organizátor“ nebo
„KAM“)
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 051 28 820
DIČ: CZ05128820
zastoupena doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem
tel.: +420 770 176 560
e-mail: info@kambrno.cz
ID datové schránky: j9gzbpi

1.3

Porota
Řádní členové závislí
RNDr. Filip Chvátal, radní města Brna, místopředseda poroty
Absolvent PřF MU v Brně. Absolvoval doktorské studium v oboru Regionální
geografie a regionální rozvoj – dopravní geografie. Dlouhodobě se v rámci města
Brna věnuje problematice dopravy, územního plánování a rozvoje. Dříve pracoval
jako odborný pracovník Geografického ústavu Masarykovy univerzity a manažer
Svazku obcí Šlapanicko, kde koordinoval především výstavbu cyklostezek. Od roku
2014 je zastupitelem městské části Brno-střed. V minulosti působil jako předseda
komise výstavby a územního rozvoje RMČ Brno-střed a byl členem komisí
územního plánování a dopravy Rady města Brna. V současnosti je radním pro
územní plánování a rozvoj města Brna.
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Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta MČ Brno-střed
Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně. Absolvoval stáž na
univerzitě v italské Boloni, pracoval v architektonické kanceláři Löw & spol.
Zaměřuje se na územní plány, na jižní Moravě je tvořil například
pro Břeclav nebo Slavkov u Brna. Na Brně-střed spolupracoval na přípravě řady
projektů revitalizace veřejných prostranství. Od roku 2002 působí v komunální
politice a v roce 2018 byl zvolen starostou městské části Brno-střed.

V případě, že v průběhu Soutěže kterákoliv osoba, jež byla nominována jako řádný člen závislé části
poroty, přestane zastávat svoji (veřejnou) funkci (přičemž výkon této funkce byl důvodem její
nominace řádným členem závislé části poroty), může zadavatel, (s přihlédnutím k tomu, v jaké fázi se
Soutěž bude nacházet), rozhodnout o jejím nahrazení osobou, která bude nově zastávat danou
(veřejnou) funkci. V opačném případě bude taková osoba až do ukončení Soutěže nahrazena
příslušným náhradníkem daného závislého člena poroty.

Řádní členové nezávislí

Náhradníci závislí
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM
Vystudoval FA na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích
odešel do zahraničí, působil v New Yorku, Moskvě a Los Angeles. Pracoval mimo
jiné také v ateliéru známého architekta Franka Gehryho. V roce 2007 založil v Los
Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy
zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna.
Mezinárodní výběrová komise jej vybrala z celkem 9 uchazečů.

Ing. Martin Všetečka, Ph.D., vedoucí oddělení Doprava, KAM
Absolvent FAST VUT v Brně, kde nyní působí na Ústavu pozemních komunikací
a přednáší dopravní inženýrství. Jeho odborné publikace se kromě koncepce
veřejné dopravy se zaměřením na Brno věnují také modelování
dopravy a optimalizaci dopravní sítě. Pro město Brno jako spoluautor vypracoval
studie organizace dopravy v přednádražním prostoru, v ulicích Veveří-Kounicově
a v rámci urbanistické studie centra města Brna s nádražím ve variantě Řeka
(sdružení Koleček-Jura).
Náhradníci nezávislí
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1.4

Přizvaní odborníci
Investiční náklady
XXXX
Vnitřní prostředí
XXXX
Doprava
XXXX
Porota může v průběhu Soutěže požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1.5

Sekretář soutěže
Ing. arch. Tomáš Pavlíček
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 770 176 563
e-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz
ID datové schránky: j9gzbpi

1.6

Přezkušovatel soutěžních návrhů
Ing. Kristina Župková
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 770 176 563
e-mail: zupkova.kristina@kambrno.cz
ID datové schránky: j9gzbpi
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2

Předmět soutěže a soutěžní zadání

2.1

Předmět soutěže
Předmětem Soutěže je návrh veřejného prostoru a životaschopné městské zástavby a takového
funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu
umístění veřejného prostranství.
Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a
komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v
kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla
nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro
obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o
přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví
hoře.
Charakter výstavby by měl být v souladu s okolní zástavbou vilové zahradní čtvrti, založené na jasném
oddělení veřejného a soukromého prostoru, převažující solitérní zástavbě na soukromých pozemcích a
zahradní úpravě prostranství okolo domů. Úkolem je artikulovat podobu náměstí i zástavby tak, aby
byla v souladu se svým historicky založeným okolím a posílit veřejnou vybavenost a zázemí pro
společenské aktivity což bude přínosem pro fungování čtvrti i města v budoucnosti.

2.2

Soutěžní zadání
Zadavatel požaduje závazně dodržet:
a)

jižní hranu náměstí v souladu s platným ÚPmB, resp. návrhem nového Územního plánu, přičemž
hrana funkční plochy, která tvoří hranu náměstí Míru, je považována za stavební čáru, která musí
být dodržena, ale nemusí být zastavěna v celé její délce;

b)

principy dopravního řešení dle podkladu PXX s preferencí varianty A1, která byla doporučena
k dalšímu prověření; zároveň však uvádí, že nemusí být striktně dodrženo trasování doporučené
varianty A1, za podmínky, že budou dodrženy požadované technické podmínky (viz odst. 1.2.4
podkladu P01 – Zadání soutěže);

c)

dělení pozemku určeného pro nový polyfunkční objekt/komplex (viz PXX – řešené území) mezi
dva vlastníky (Brněnka a Statutární město Brno), přičemž pozemek Brněnky bude tvořit max. 25 %
z celkové výměry pozemku určené pro nový polyfunkční objekt/komplex (tj. cca 1190 m2).

Zadavatel doporučuje respektovat:
a)

požadavky na řešení veřejného prostranství;

b)

požadavky na řešení nového polyfunkčního objektu/komplexu;

c)

požadavky na etapizaci;

Tyto požadavky jsou upřesněny v příslušných kapitolách v podkladu P01 - Zadání.
Řešení výše neuvedených aspektů předmětu Soutěže je ponecháno na invenci účastníků.

2.3

Důsledky nedodržení požadavků zadavatele na řešení předmětu soutěže
Pokud účastník Soutěže v soutěžním návrhu nedodrží požadavky uvedené v odst. 2.2.1
Soutěžních podmínek, porota vyřadí jeho návrh z posuzování a Zadavatel jej vyloučí
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z účasti v Soutěži. Návrhy vyřazené z důvodů nesplnění soutěžního zadání nebudou hodnoceny
řádně ani mimo Soutěž.
Pokud není uvedeno jinak, jsou požadavky uvedené v odst. 2.2.2 Soutěžních podmínek, které
jsou podrobněji popsané v kapitolách 1.1 – 1.5 podkladu P01 – Zadání soutěže, stanoveny jako
doporučující a jejich nedodržení není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení
účastníka ze Soutěže. Kvalita a komplexnost zapracování těchto požadavků do soutěžního návrhu
bude předmětem hodnocení poroty v rámci kritérií uvedených v článku 7.1 Soutěžních podmínek.

Nové hlavní nádraží Brno / Podmínky soutěže
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3

Druh a účel soutěže, specifikace následné
veřejné zakázky

3.1

Druh soutěže
Podle předmětu řešení se Soutěž vyhlašuje jako urbanisticko - architektonická.
Podle okruhu účastníků se Soutěž vyhlašuje jako otevřená.
Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž vyhlašuje jako jednofázová.
Podle záměru řešení se Soutěž vyhlašuje jako projektová.
Soutěžní návrhy budou posuzovány anonymně.

3.2

Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním Soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní
požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžním zadání a vybrat
účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65
Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 3.3 těchto soutěžních
podmínek.

3.3

Specifikace následné veřejné zakázky
Zadavatel má v úmyslu zpracovat investiční záměr a poté zadat na základě výsledků Soutěže zakázku
na projektovou dokumentaci pro Dostavbu a úpravu náměstí Míru v následujících základních fázích
služeb (dále jen „FS“) včetně inženýrské činnosti při vypracování projektové dokumentace (dále jen
„Následná zakázka“).
FS 2 - Návrh stavby (revize soutěžního návrhu)
FS 3 - Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
FS 4 - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
FS 5 - Projektová dokumentace pro provádění stavby
FS 6 - Soupis prací a dodávek
FS 7 - Autorský dozor
Zadavatel předpokládá, že součástí projektové dokumentace bude také koncepce řešení interiéru
stavby, která bude začleněna do výše uvedených fází FS 2 - FS 5.
Předpokládaná hodnota následné zakázky činí cca XXXX,- Kč bez DPH.
Zadavatel upozorňuje, že předpokládaná hodnota Následné zakázky představuje zároveň maximální
výši finančních prostředků, které má Zadavatel k realizaci Následné zakázky v současné době
k dispozici a v JŘBU na Následnou zakázku tak zřejmě nebude mít možnost přijmout nabídku
účastníka JŘBU s vyšší nabídkovou cenou.
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Předpokládaná výše investičních nákladů činí cca XXX Kč bez DPH. Součástí předpokládaných
celkových investičních nákladů nejsou náklady na vybavení interiéru a exteriéru mobiliářem, zařízením,
apod.
Nabídková cena za kompletní projektové a inženýrské práce na provedení následné zakázky v rozsahu
odst. 3.3.1 těchto soutěžních podmínek bude stanovena s ohledem na doporučené ceny dle
www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky a bude strukturována dle podkladu PXX a odevzdána dle
odst. 5.4.1 písm. d) Soutěžních podmínek. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník deklaruje, že v
případě, že bude na základě výsledku soutěže vyzván k účasti v JŘBU a předložení cenové nabídky,
bude jeho nabídková cena stanovena uvedeným způsobem.
JŘBU na zadání následné zakázky
Zadavatel vyzve k jednání všechny účastníky, jejichž návrh byl vybrán v Soutěži (tj. oceněn na 1. – 3.
místě), přičemž:
a)

Zadavatel bude o zadání Následné zakázky nejprve jednat s tím účastníkem Soutěže, jehož návrh
se umístil na nejvýše oceněném místě, a pokud s ním dojedná uzavření smlouvy na plnění
Následné zakázky, jednání v rámci JŘBU o zadání Následné zakázky končí;

b)

v případě že postupem podle písm. a) výše nedojde k uzavření smlouvy na plnění Následné
zakázky, bude k jednání o uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky vyzván ten účastník
Soutěže, jehož návrh se umístil na druhém nejvýše oceněném místě, a pokud v návaznosti na toto
jednání dojde k uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky, jednání v rámci JŘBU o zadání
Následné zakázky končí;

c)

v případě že ani postupem podle písm. b) výše nedojde k uzavření smlouvy na plnění Následné
zakázky, bude k jednání o smlouvy na plnění Následné zakázky vyzván ten účastník Soutěže, jehož
návrh se umístil na třetím nejvýše oceněném místě a po jednání s tímto účastníkem Soutěže JŘBU
končí, ať již s tímto účastníkem Soutěže bude uzavřena smlouva na plnění Následné zakázky či
nikoliv.

Nové hlavní nádraží Brno / Podmínky soutěže
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4

Účastníci soutěže

4.1

Podmínky účasti v soutěži
Podmínky účasti v Soutěži splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich společnosti,
které:
a)

prokážou, že nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků a v
případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
a.1) se bezprostředně nezúčastnil na přípravě Soutěžních podmínek či jejich jakékoliv části a
na vyhlášení Soutěže;
a.2) není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem
soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této Soutěže;
a.3) není manželem, příbuzným, sešvagřeným v prvním stupni, trvalým projektovým
partnerem, bezprostředním nadřízeným nebo spolupracovníkem osob, které se zúčastnily
přípravy Soutěžních podmínek či jejich jakékoliv části, vyhlášení Soutěže, nebo řádných členů
nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných
znalců poroty Soutěže, pokud tito budou uvedeni v Soutěžních podmínkách;
a.4) není členem samosprávných orgánů Zadavatele nebo zaměstnancem úřadů Zadavatele
nebo právnických osob zřízených Zadavatelem, které se podílely na projednávání a
schvalování Soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání
a schvalování výsledků Soutěže, výsledků řízení o zadání a výsledků Následné zakázky zadané
v návaznosti na soutěž.

b)

splňují základní způsobilost dle § 74 Zákona;

c)

splňují profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 Zákona;

d)

předloží doklad dle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona, že jsou oprávněni podnikat v rozsahu
odpovídajícím předmětu Soutěže, konkrétně příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to
alespoň pro živnost „Projektová činnost ve výstavbě“.

Povinnost předložit tento doklad se netýká:
- osob, které vykonávají činnost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o výkonu povolání“) jako svobodní architekti nebo
svobodní inženýři;
- fyzických osob, jejich společností a právnických osob se sídlem v zemi, kde takové oprávnění není
vyžadováno.
e)
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jsou autorizovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) Zákona o výkonu povolání, příp.
autorizovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 3 Zákona o výkonu povolání (autorizace se všeobecnou
působností), příp. autorizovaným architektem podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž
má své sídlo, tj. je požadována autorizace České komory architektů (dále jen „ČKA“) s číselným
označením A.0, A.1 nebo A.3 nebo zahraniční ekvivalent.
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4.2

Splnění podmínek účasti v soutěži
Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.1 následujícími dokumenty
odevzdanými spolu se soutěžním návrhem:
-

podmínky uvedené v odst. 4.1.1 písm. a) čestným prohlášením každé z fyzických osob
podílejících se na soutěžním návrhu (autor, spoluautor či spolupracovník);

-

podmínky uvedené v odst. 4.1.1 písm. b), tj. že:

a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením Soutěže o návrh pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu účastníka Soutěže o návrh právnická osoba, musí podmínku splňovat
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka; je-li účastníkem pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; jeli účastníkem pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu účastníka a vedoucí pobočky;

b)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani;

c)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;

d)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
účastníka,

-

předložením odpovídajících dokladů uvedených v § 75 odst. 1 Zákona. Tyto doklady mohou být
nahrazeny předložením čestného prohlášení (§ 86 odst. 2 Zákona). Vzor takového čestného
prohlášení je přílohou P XX Soutěžních podmínek.

-

Zadavatel upozorňuje, že základní způsobilost dle písm. b), c) a d) tohoto bodu Soutěžních
podmínek musí účastníci Soutěže o návrh se sídlem mimo Českou republiku prokázat jak ve vztahu
k České republice, tak ve vztahu k zemi svého sídla.

-

podmínku uvedenou v odst. 4.1.1 písm. c) Soutěžních podmínek výpisem z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje. Tento doklad může být nahrazen předložením čestného prohlášení (§ 86 odst. 2
Zákona). Vzor takového čestného prohlášení je přílohou P XX Soutěžních podmínek;

-

podmínku uvedenou v odst. 4.1.1 písm. d) Soutěžních podmínek živnostenským listem,
výpisem z živnostenského rejstříku nebo jiné evidence účastníka. Tento doklad může být
nahrazen předložením čestného prohlášení (§ 86 odst. 2 Zákona). Vzor takového čestného
prohlášení je přílohou PXX Soutěžních podmínek;

-

podmínku uvedenou v odst. 4.1.1 písm. e) Soutěžních podmínek kopií osvědčení o autorizaci
osoby, která bude autorem nebo spoluautorem soutěžního návrhu, vydaného příslušnou komorou.
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Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více fyzických osob společně, musí každá z těchto osob
splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1.1 písm. a), a b). Splnění ostatních podmínek účasti prokazují
tyto osoby společně.
Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více právnických osob společně, musí každá z těchto osob
splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1.1 písm. a), b) a c). Splnění ostatních podmínek účasti
prokazují tyto osoby společně.
Účastník prokáže splnění podmínek uvedených v odst. 4.1.1 písm. d) tak, že alespoň jedna osoba
uvedená jako účastník soutěže splní podmínky dle odst. 4.1 písm. d.
Účastník prokáže splnění podmínek uvedených v odst. 4.1.1 písm. e) tak, že alespoň jeden z autorů
nebo spoluautorů návrhu splní podmínky dle odst. 4.1.1 písm. e.
Zahraniční účastník prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikaci) podle odst. 4.1.1 písm. b) až e) v
Soutěži o návrh dle § 81 Zákona, tj. doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla
kvalifikace získána, a to v rozsahu požadovaném Soutěžními podmínkami.

4.3

Důsledky nesplnění podmínek k účasti v soutěži
Pokud účastník nedoloží požadované dokumenty prokazující splnění podmínek účasti v Soutěži dle
odst. 4.2 nebo dokumenty požadované dle odst. 5.4, zadavatel si vyhrazuje právo postupovat v
souladu s § 46 Zákona a vyzve prostřednictvím pověřené nezávislé osoby účastníka k doplnění či
vysvětlení informací či dokumentů. V případě, že účastník požadované dokumenty nedoloží v
přiměřené lhůtě od výzvy k doplnění (nejpozději však 3 dny před konáním hodnotícího zasedání
poroty) a zároveň chybějící údaje nelze ověřit z veřejných seznamů a rejstříků, porota může vyřadit
jeho návrh z posuzování a zadavatel jej pak vyloučí ze Soutěže. Zadavatel tedy může ověřovat
věrohodnost poskytnutých údajů nebo dokladů tvořících součást žádosti o účast a může si je opatřovat
také sám podle § 39 odst. 5 Zákona.
Zadavatel vyloučí účastníka, který neprokáže splnění podmínek účasti dle odstavce 4.1 Soutěžních
podmínek.
Zadavatel je oprávněn vyzvat jakéhokoliv účastníka, který podal soutěžní návrh v Soutěže o vysvětlení
jeho soutěžního návrhu. Na základě žádosti poroty může být výzva Zadavatele dle předchozí věty
učiněna kdykoliv i v průběhu jednání poroty k posouzení a hodnocení soutěžních návrhů a jednání
poroty může být za tímto účelem přerušeno do doby podání vysvětlení ze strany účastníka.
Pokud by účastník na základě výzvy Zadavatel podaný soutěžní návrh nevysvětlil, či jej nevysvětlil v
požadovaném rozsahu a tato skutečnost by měla za následek potvrzení pochybností poroty o
nesplnění závazných požadavků soutěžního zadání (viz odstavec 2.2.1 Soutěžních podmínek), bude
dotčený soutěžní návrh porotou vyřazen a Zadavatelem daný účastník následně ze Soutěže vyloučen.
Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že výzva dle odstavce 4.3.1 a/ nebo 4.3.3 bude vůči
účastníkovi učiněna prostřednictvím Elektronického nástroje, a to vždy některou z osob Organizátora
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Soutěže, která se neúčastní jednání poroty a není s porotou, jakkoliv spojena tak, aby v průběhu
Soutěže nemohly vzniknout jakékoliv pochybnosti o porušení zásady anonymity.
Návrhy vyřazené porotou z posuzování z důvodů nesplnění podmínek účasti v Soutěži nebudou
posuzovány mimo Soutěž a nebudou ohodnoceny zvláštní odměnou.

4.4

Podmínky pro uzavření smluv na plnění následných zakázek
Účastník, který bude na základě výsledků jednacího řízení bez uveřejnění vyzván k uzavření smlouvy
na plnění Následné zakázky:
a)

předloží Zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění podmínek
účasti v Soutěži uvedených v odst. 4.1 Soutěžních podmínek, pokud je již nemá Zadavatel
k dispozici,

b)

případně na základě výzvy Zadavatele doloží, pokud bude právnickou osobu, dokumenty k
identifikaci skutečného majitele účastníka (v rozsahu specifikovaném v dané výzvě, a to ve smyslu
§ 122 odst. 5 Zákona), pokud Zadavatel nebude schopen zjistit informace o skutečném majiteli
účastníka z evidence údajů o skutečných majitelích.

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

Nové hlavní nádraží Brno / Podmínky soutěže
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5

Soutěžní návrh

5.1

Závazné náležitosti soutěžního návrhu
Soutěžní návrh bude závazně obsahovat:

5.2

a)

Grafickou část na 5 panelech formátu 700 x 1000 mm (B1 nastojato) (dále jen „panely“) obsahující
grafické vyjádření návrhu (viz bod 5.2);

b)

textovou část (viz bod 5.3);

c)

další požadované dokumenty (viz bod 5.4);

Grafická část
Jsou doporučena následující grafická vyjádření:
Panel 1
a)

Celková situace řešeného území v měřítku 1:500, zobrazující řešení veřejných prostranství v
rozsahu řešeného území;

b)

situace širších vztahů v libovolném měřítku;

c)

výkresy podélného a příčného řezu územím v měřítku 1:500;

d)

anotace popisující základní myšlenky návrhu - v rozsahu max. 500 znaků vč. mezer;

e)

další zobrazení návrhu popisující koncepci řešení a širší vztahy v území.

Panel 2
a)

Výkresy půdorysů všech relevantních podlaží objektu/objektů v měřítku 1:250;

b)

další zobrazení návrhu dle uvážení soutěžících.

Panel 3
a)

Výkresy podélného a příčného řezu objektu/objektů v měřítku 1:250;

b)

minimálně 4 vizualizace interiérů a exteriérů objektu/objektů;

c)

další zobrazení návrhu dle uvážení soutěžících.

Panel 4
a)

Celková situace řešeného území v měřítku 1:250;

b)

výkresy řezů územím s pohledy na fasády v měřítku 1:250, zobrazující vztah objektu k okolní
zástavbě;

c)

další zobrazení návrhu dle uvážení soutěžících.

Panel 5

16

a)

Vojenská perspektiva celého řešeného území (osy x a y svírají úhel 90°, osa z je svislá, svírající s
osou x úhel 135°. Všechny vzdálenosti se nanášejí v tomtéž měřítku 1:200 bez zkreslení);

b)

2 zákresy do fotografie dle podkladu P10 od jihovýchodu a jihozápadu (libovolnou grafickou
technikou);

c)

2 vizualizace navrhovaného veřejného prostranství;
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d)

další zobrazení návrhu dle uvážení soutěžících.

Zadavatel doporučuje uspořádat jednotlivé soutěžní panely dle podkladu P03 - Vzor soutěžních panelů.
Zadavatel doporučuje odevzdat grafickou část na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely
(např. Kapa deska, Forex aj.)

5.3

Textová část
Textová část bude obsahovat textové vyjádření návrhu (průvodní zprávu).
Součástí textové části budou povinně:
a)

zmenšené výtisky panelů grafické části ve formátu A4.

Dále je doporučeno, aby textová část obsahovala:
b)

Titulní stranu se seznamem částí soutěžního návrhu označených pořadovým číslem a názvem části
a navazujícími pořadovými čísly (viz odst. 5.6.1 písm. b) těchto soutěžních podmínek)

c)

textové vyjádření návrhu (průvodní zprávu) v rozsahu cca 7200 znaků vč. mezer. V textu bude
samostatně popsáno urbanistické řešení, architektonicko-konstrukční a dispoziční řešení, dopravní
řešení, energetická koncepce stavby, řešení technologických zařízení, etapizace

d)

vyplněnou tabulku bilancí dle podkladu P05.

Doporučený rozsah textové části je max. 10 stran A4 dle podkladu P04 - Vzor textové části.
Textová část může obsahovat další doplňující informace a technické specifikace návrhu formou textu,
tabulek, obrázků, skic či schémat upřesňujících princip řešení a technické upřesnění návrhu. V textu
bude samostatně popsána: energetická koncepce stavby, konstrukční řešení a předpokládané
technické zařízení.

5.4

Další požadované dokumenty
Soutěžní návrh účastníka bude dále obsahovat níže uvedené dokumenty:
a)

Údaje o účastníku soutěže dle podkladu P06;

b)

podepsané licenční ujednání o autorských právech (viz odst. 11.1);

c)

doklady prokazující splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.1 těchto soutěžních podmínek
(mimo jiné čestné prohlášení dle podkladu P07);

d)

cenovou nabídku za kompletní projektové a inženýrské práce a dohledu nad jeho prováděním dle
odst. 3.3.1, cenová nabídka bude strukturovaná dle P08.

Nové hlavní nádraží Brno / Podmínky soutěže
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Dokumenty dle odst. 5.4.1 budou Zadavateli odevzdány ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů
digitálně prostřednictvím Elektronického nástroje v samostatné složce označené jako
„Dalsi_pozadovane_dokumenty“.

5.5

Listinná a digitální podoba soutěžního návrhu
Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že účastník podá soutěžní návrh jehož:
a)

část v listinné podobě bude obsahovat:
a.1)

grafickou část soutěžního návrhu (viz odstavec 5.2 Soutěžních podmínek);

b)

a část v digitální podobě bude obsahovat:

-

povinně

-

b.1)

textovou část soutěžního návrhu (viz odstavec 5.3 Soutěžních podmínek);

b.2)

vyplněnou tabulku bilancí dle podkladu P05 ve formátu *.xls nebo *.xlsx. ;

b.3)

další požadované dokumenty tvořící část soutěžního návrhu (viz odstavec 5.4 Soutěžních
podmínek); a

fakultativně (v případě, že účastník nepodá v rámci soutěžního návrhu podávaného v digitální
podobě níže uvedené dokumenty, nebude moci být uveden v rámci prezentace výsledků soutěže webové stránky Zadavatele a organizátora Soutěže o návrh, katalog, webové stránky ČKA):
b.4)

grafickou část soutěžního návrhu (viz odstavec 5.2 Soutěžních podmínek) ve formátu *.pdf v
rozlišení 300 dpi pro publikování soutěžního návrhu na webu, popř. v katalogu Soutěže o
návrhu.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi částmi soutěžního návrhu podávanými účastníkem jak v digitální,
tak v listinné podobě, je v případě grafické a textové části soutěžního návrhu rozhodující listinná
podoba soutěžního návrhu, ve zbývajících částech soutěžního návrhu pak digitální (elektronická)
podoba soutěžního návrhu.

5.6

Označení návrhu a jeho částí, obal soutěžního návrhu
Části soutěžního návrhu odevzdávané v listinné podobě (viz odstavec 5.5.1 písm. a) Soutěžních
podmínek) je doporučeno označit následovně:
a)

v pravém dolním rohu rámečkem 3×3 cm, do kterého sekretář Soutěže vyznačí identifikační číslo
návrhu;

b)

v levém dolním rohu rámečkem 3×3 cm, do kterého účastník umístí pořadové číslo části návrhu dle
seznamu, který je součástí textové části;

c)

v dolní části uprostřed textem „Dostavba a úprava náměstí Míru“.

Uvedené požadavky na označení návrhu a jeho částí se stanovují jako doporučující; pokud však zvolí
účastník jinou formu označení, nesmí jí být ohrožena anonymita Soutěže a srozumitelnost návrhu.
Části návrhu odevzdávané fyzicky, tj. v listinné podobě (viz odstavec 5.5.1 písm. a) Soutěžních
podmínek) by měl účastník ve vlastním zájmu vložit do pevného a zalepeného obalu chránícího návrh
proti poškození a zabezpečeného proti otevření s nápisem „NEOTEVÍRAT – SOUTĚŽNÍ NÁVRH –
DOSTAVBA A ÚPRAVA NÁMĚSTÍ MÍRU“. Požadavky na obal jsou doporučující, Zadavatel však nenese
odpovědnost za to, že návrhy bez řádného označení na obalu nebudou doručeny na místo podání
soutěžních návrhů a za to, že porota nebude schopna poškozené soutěžní návrhy hodnotit.
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5.7

Podmínky anonymity soutěžního návrhu
Soutěžní návrhy budou prezentovány anonymně. Žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně
uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat jméno a podpis účastníka či heslo ani
jinou grafickou značku, která by mohla vést k identifikaci účastníka a tím k porušení anonymity.
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
Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo
Českou republiku, uvede účastník, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesilatele, jako adresu
odesilatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesílatele
evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.
Zadavatel vyloučí ze Soutěže účastníka, u jehož návrhu přezkušovatel a sekretář při kontrole
soutěžních návrhů nebo porota při hodnocení soutěžních návrhů zjistí porušení podmínek anonymity
návrhu.
Soutěžní návrhy vyřazené porotou z posuzování z důvodu porušení anonymity nebudou hodnoceny ani
mimo Soutěž.

5.8

Důsledky nesplnění požadavků na soutěžní návrhy
Soutěžní návrhy, které poruší kterýkoliv ze závazně stanovených požadavků uvedených v
odst. 2.2.1, 5.1, 12.1 (jazyk soutěže) nebo poruší požadavky na zachování anonymity
Soutěže, porota vyřadí z posuzování a Zadavatel následně účastníka vyloučí z účasti
v Soutěži. V případě, že se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost
soutěžního návrhu, není ohrožena anonymnost soutěžního návrhu a jimiž není návrh zvýhodněn, může
porota postupovat podle § 10 odst. 6 písm. a) Soutěžního řádu ČKA a rozhodnout čtyřpětinovou
většinou svých řádných členů o ponechání návrhu v Soutěži.
Za podmínek §10 odst. 7 Soutěžního řádu mohou být soutěžní návrhy vyřazené porotou z posuzování
z důvodu porušení Soutěžních podmínek posuzovány mimo Soutěž a mohou získat zvláštní odměnu.
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6

Dostupnost soutěžní dokumentace,
soutěžní podklady, vysvětlení soutěžních
podmínek

6.1

Dostupnost soutěžní dokumentace
Soutěžní podmínky, včetně všech jejích příloh, jsou ode dne zveřejnění oznámení o zahájení Soutěže o
návrh dostupné na webové stránce http://kambrno.cz/souteze/ a na profilu Zadavatele a na webové
stránce https://ezak.brno.cz/ .

6.2

Soutěžní podklady
Zadavatel poskytuje účastníkům tyto podklady v digitální podobě v následujících formátech:
- P01 – Zadání soutěže (*.pdf)
Podklady pro vypracování návrhu (DOPLNIT):
- P03 – Vzor soutěžních panelů (*.pdf*, .dwg)
- P04 – Vzor textové části (*.doc, *.docx)
- P05 – Vzor tabulky bilancí (*.xls, *.xlxs)
- P06 – Vzor údajů o účastníku soutěže (*.pdf)
- P07 – Vzor čestného prohlášení (*.pdf)
- P08 – Vzor tabulky - Nabídková cena za kompletní projektové a inženýrské práce (*.xls, *.xlxs)
- P09 – Řešené území (*.dwg, *.pdf)
- P10 – Podklady pro zákres (*.jpg)
- P11 – Mapové podklady k území – polohopis, výškopis, katastr, ortofotomapa…
(*.dgn, *.dwg, *.pdf, *.txt, *.tiff/*.tfw)
- P12 – 3D model města (*.dwg)
- P13 – Dokumentace skutečného stavu (*.dwg, *.pdf)
- P14 – Výřez z návrhu Územního plánu (*.pdf)
- P18 – Zjednodušený IG průzkum (*.pdf)
- P19 – Požadavky na Stavební program (*.pdf)
- P21 – Manuál EZAK - dodavatel (*.pdf)
- P22 – Průvodce (*.pdf)
- P23 – další ……………… (*.pdf)
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Účastníci se zavazují, že podklady využijí výhradně pro rozhodování o účasti v Soutěži a k vypracování
soutěžního návrhu.
Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k velkému rozsahu podkladů, byl proveden výběr relevantních částí
jednotlivých podkladů, které jsou shledány pro soutěžní návrh jako dostačující. Zadavatel nadto níže
uvádí výčet odkazů, kde je možné se seznámit s kompletní dokumentací některých výše uvedených
soutěžních podkladů:
- ad P14 – https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestkaprimatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/uplne-zneni/

6.3

Vysvětlení soutěžní dokumentace (dotazy)
Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžní dokumentace (těchto Soutěžních podmínek a
související dokumentace) pouze písemně, a to prostřednictvím Elektronického nástroje ve lhůtách
uvedených v odst. 9.4.
Vysvětlení soutěžní dokumentace bude s textem žádosti (dotazem) bez identifikace účastníka
zveřejněno na profilu Zadavatele (Elektronický nástroj). Zadavatel může podat vysvětlení soutěžní
dokumentace také bez předchozí podané žádosti.
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7

Kritéria hodnocení

7.1

Kritéria hodnocení
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti
následovně:

7.2

a)

kvalita komplexního řešení návrhu;

b)

míra naplnění požadavků soutěžního zadání;

c)

vazby na okolí z hlediska veřejných prostranství, dopravní obsluhy a kvality životního prostředí;

d)

ekonomická přiměřenost návrhu z hlediska udržitelnosti a investičních a provozních nákladů.

Hodnocení návrhů porotou
Míru naplnění kritérií, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a
odborných znalostí jejích jednotlivých členů. Tento způsob posouzení soutěžních návrhů je plně v
diskreci poroty a dle odst. 12.3.2 účastníci Soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto
způsobem hodnocení.
Dle § 8 odst. 9 Soutěžního řádu ČKA porota může, vyžaduje-li to povaha odevzdaných soutěžních
návrhů, přizvat s předchozím souhlasem Zadavatele ke své práci odborníky, kteří se nadále účastní
těch částí jednání poroty, k nimž byli přizváni, avšak pouze s hlasem poradním.
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8

Ceny, odměny a náhrady výloh spojených
s účastí v soutěži

8.1

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži
Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v Soutěži se stanovuje ve výši xxx Kč (slovy xxx
korun českých).

8.2

Ceny
První cena se stanovuje ve výši XXX,- Kč (slovy xxx korun českých).
Druhá cena se stanovuje ve výši XXX,- Kč (slovy xxx korun českých).
Třetí cena se stanovuje ve výši XXX,- Kč (slovy xxx korun českých).

8.3

Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka
na odměny ve výši XXX,- Kč (slovy xxx korun českých).

8.4

Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži
Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži.

8.5

Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn,
popřípadě neudělení některých cen a odměn
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 ve spojení s § 12 odst. 2 Soutěžního řádu může porota, ve
výjimečných případech rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo odměn neudělí a částky na ně
určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout
o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně
zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.

8.6

Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži
Ceny a odměny udělené v Soutěži nepodnikajícím fyzickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. i)
zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši
15 %, která bude Zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů, odvedena správci daně.
Ceny a odměny udělené v Soutěži právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám budou podle
zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a
zdaněny právnickou osobou, resp. podnikající osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.
Ceny a náhrady výloh udělené účastníkům neplatícím daně v ČR budou vyplaceny v plné výši. Daň z
příjmu odvedou dle právních předpisů platných a účinných v místě svého daňového domicilu, který
musí v soutěžním návrhu doložit potvrzením o daňovém domicilu nebo jeho ekvivalentem.
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9

Průběh soutěže

9.1

Projednání soutěžních podmínek před vyhlášením soutěže
Soutěžní podmínky byly projednány porotou Soutěže na jejím ustavujícím zasedání dne XX. XX. 2020 a
následně odsouhlaseny hlasováním per rollam ke dni XX. XX. 2020. Písemné potvrzení souhlasu je k
dispozici u Zadavatele.
Soutěžní podmínky byly schváleny Radou města Brna dne XX. XX. 2020.
ČKA vydala k podmínkám potvrzení regulérnosti dne XX. XX. 2020 dopisem č. j. XXXX.

9.2

Zahájení soutěže
Soutěž je zahájena dnem odeslání oznámení Soutěže o návrh k uveřejnění způsobem dle § 212
Zákona do Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvz.cz) a do Úředního věstníku Evropské unie
(http://ted.europa.eu).
Soutěžní podmínky jsou ode dne zveřejnění oznámení o zahájení Soutěže o návrh dostupné na profilu
Zadavatele https://ezak.brno.cz/ a na webové stránce Organizátora http://kambrno.cz/souteze/.
Účastník soutěže by měl ve svém vlastním zájmu výše uvedené adresy průběžně sledovat.

9.3

Prohlídka soutěžního místa
Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa, a to dne XX. XX. 2020 a XX. XX. 2020 s
výkladem Zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00 , a to na adrese Lerchova 62, Brno (před
vstupem do areálu bývalé vojenské opravny.
Případná změna data konání prohlídky soutěžního místa bude uveřejněna v průběhu Soutěže o návrh
způsobem dle odstavce 9.4, nejpozději však 10. den před původně plánovaným termínem prohlídky.
Na prohlídce soutěžního místa lze požadovat vysvětlení k soutěžnímu místu, Zadavatel podá vysvětlení
na místě a zajistí, aby úplný přepis žádosti a vysvětlení byl zveřejněn spolu s dalšími vysvětleními
soutěžních podmínek dle odst. 9.4.

9.4

Vysvětlení soutěžní dokumentace
Účastníci mohou požadovat prostřednictvím žádosti podané prostřednictvím Elektronického nástroje
vysvětlení organizačních aspektů Soutěže nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání soutěžních návrhů, pokud se dotaz účastníka týká organizačního aspektu Soutěže v části
podání soutěžního návrhu;
Zadavatel zveřejní odpověď k žádosti účastníka k organizačnímu aspektu Soutěže prostřednictvím
Elektronického nástroje, včetně přesného znění žádosti účastníka (bez jeho identifikace) nejpozději do
3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů.
Účastníci mohou požadovat prostřednictvím žádosti podané prostřednictvím Elektronického nástroje
vysvětlení v otázce předmětu Soutěže a Soutěžních podmínek, a to nejpozději 17 kalendářních
dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů.
Zadavatel zveřejní odpověď k žádosti účastníka o vysvětlení v otázce předmětu Soutěže a Soutěžních
podmínek prostřednictvím Elektronického nástroje, včetně přesného znění žádosti účastníka (bez jeho
identifikace) nejpozději do 14 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů.
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Zadavatel je oprávněn zveřejnit vysvětlení k organizačním aspektům Soutěže o návrh, k předmětu
Soutěže či k Soutěžním podmínkám i bez podané žádosti účastníka (tj. z vlastní iniciativy). V takovém
případě Zadavatel zveřejní takové vysvětlení prostřednictvím Elektronického nástroje, a to ve lhůtách
obdobně jako by tímto vysvětlením podával vysvětlení k žádosti účastníka (viz odstavec 9.4.1 a 9.4.2
Soutěžních podmínek).

9.5

Odevzdání soutěžních návrhů
Účastník podá Zadavateli soutěžní návrh v listinné a digitální podobě v rozsahu dle odstavce 5.5.1
Soutěžních podmínek, a to ve lhůtě do dne XX. XX. 2020 do 15:00 hodin.
Soutěžní návrhy v listinné podobě se podávají ve výše uvedené lhůtě Sekretáři soutěže, na adrese
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, 1. patro, a to ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů v listinné
podobě (viz odstavec 9.5.1 Soutěžních podmínek) kterýkoliv pracovní den od 9:00 hod. do 17:00 hod.
a v poslední den lhůty k podání soutěžního návrhu v listinné podobě od 9:00 hod. do 15:00 hod.
V případě odeslání části soutěžního návrhu odevzdávané v listinné podobě poštou nebo jinou veřejnou
přepravou zásilek je účastník ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byla část soutěžního návrhu
odevzdávaná v listinné podobě doručena na výše uvedenou adresu ve lhůtě dle odst. 9.5.1.
Osoba přebírající soutěžní návrh podávaný účastníkem v listinné podobě označí soutěžní návrh
pořadovým číslem, datem a časem převzetí. V případě osobního předání vydá účastníkovi potvrzení o
převzetí návrhu s údaji o datu a času převzetí.
Účastník zároveň podá Zadavateli prostřednictvím Elektronického nástroje soutěžní návrh v digitální
podobě v rozsahu dle odstavce 5.5.1 Soutěžních podmínek, a to ve lhůtě uvedené v odst. 9.5.1
Soutěžních podmínek.
Účastník je povinen při podání soutěžního návrhu v digitální podobě postupovat dle přílohy P21
Soutěžních podmínek.
Účastníka, který odevzdá soutěžní návrh v digitální / listinné podobě ve lhůtě dle odstavce 9.5.1
Soutěžních podmínek, ale neodevzdá nebo podá soutěžní návrh v listinné / digitální podobě po
uplynutí lhůty dle odstavce 9.5.1 Soutěžních podmínek, Zadavatel vyloučí z účasti v Soutěži o návrh.
Při osobním předání má Zadavatel právo soutěžní návrh podávaný v listinné podobě po uplynutí lhůty
pro podání soutěžního návrhů dle odst. 9.5.1 nepřevzít.

9.6

Kontrola splnění podmínek v soutěži
Kontrolu splnění podmínek účasti v Soutěži o návrh provede Zadavatelem pověřená nezávislá osoba,
která provede kontrolu požadovaných dokumentů dle odst. 5.4.1 písm. a) až d) soutěžních podmínek
bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání soutěžních návrhů.
Pověřená osoba, která provede kontrolu splnění podmínek účasti v Soutěži, bude vázána povinností
mlčet tak, aby porota, včetně svých pomocných orgánů, hodnotila anonymní návrhy až do okamžiku
rozhodnutí poroty o konečném pořadí a rozdělení cen.
Zadavatelem pověřená nezávislá osoba vypracuje z kontroly zprávu, kterou prostřednictvím sekretáře
předloží porotě po rozhodnutí o konečném pořadí a rozdělení cen, a která bude přiložena k Protokolu
o průběhu soutěže.
Zadavatelem pověřená nezávislá osoba před přezkoušením soutěžních návrhů zajistí, aby soutěžní
návrh podaný v digitální podobě v části, která se bude předkládat porotě (textová část dle odst. 5.3.1
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písm. c) Soutěžních podmínek) byla označena pořadovým číslem soutěžního návrhu a byla předána
přezkušovatli k přezkoušení.
Zadavatelem pověřená nezávislá osoba dále zajistí, aby další požadované dokumenty soutěžního
návrhu podávaného digitálně dle odst. 5.5.1 písm. b), byly označeny identifikačním číslem soutěžního
návrhu, pod kterým jsou hodnoceny soutěžní návrhy dle 9.7.2 a po rozhodnutí o konečném pořadí a
rozdělení cen a odměn byly předány porotě.

9.7

Přezkoušení návrhů
Přezkoušení soutěžních návrhů provede přezkušovatel ve spolupráci se sekretářem Soutěže o návrh
bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání soutěžních návrhů.
Sekretář Soutěže o návrh po rozbalení soutěžních návrhů označí jednotlivé části návrhu identifikačním
číslem, pod kterým budou návrhy přezkoušeny a hodnoceny. Na základě rozhodnutí poroty či
Zadavatele mohou být čísla soutěžních návrhů změněna; nejpozději však do okamžiku zahájení
hodnocení soutěžních návrhů.
Přezkušovatel a sekretář zpracují z přezkoušení soutěžních návrhů Zprávu, kterou předloží porotě a
přiloží k Protokolu o průběhu soutěže.

9.8

Hodnotící zasedání poroty
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na dny
XX. – XX. XX. 2020. Případná změna data konání hodnotícího zasedání bude uveřejněna v průběhu
Soutěže způsobem dle odst. 9.4.4./ 9.2.2.

9.9

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

26

a)

zápisy ze všech jednání poroty včetně záznamu hlasování;

b)

zprávu o vysvětlení soutěžní dokumentace v průběhu lhůty pro podání návrhů;

c)

zprávu o převzetí návrhů a přezkoušení návrhů;

d)

doporučení Zadavateli k vyloučení účastníků ze Soutěže;

e)

seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů;

f)

záznam průběhu posouzení soutěžních návrhů včetně záznamu hlasování;

g)

písemné zhodnocení všech návrhů;

h)

údaje o účastnících a autorech a splnění podmínek účasti v Soutěži účastníky přiřazené k číslům
soutěžních návrhů;

i)

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

j)

prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty;

k)

čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti porotců.
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Do protokolu o průběhu Soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to
tito členové výslovně požádají.

9.10

Rozhodnutí o výběru návrhu a jeho oznámení
Zadavatel je při výběru návrhu vázán stanoviskem poroty.
Zadavatel přijme rozhodnutí o výběru návrhu do 90-ti dnů od vydání stanoviska poroty.
Zadavatel může rozhodnout o novém posouzení soutěžních návrhů z důvodů uvedených v § 148 odst.
7 Zákona a § 11 odst. 1 Soutěžního řádu.
Zadavatel oznámí výsledek Soutěže a výběr návrhu na profilu zadavatele do 10 pracovních dnů od
přijetí konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. K oznámení připojí protokol o průběhu
Soutěže.
Výsledek Soutěže bude zveřejněn po konečném rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnějšího
návrhu dalšími způsoby, kterými zveřejnil vyhlášení Soutěže.

9.11

Zpřístupnění soutěžních návrhů
Dnem zveřejnění oznámení výsledku Soutěže a protokolu o průběhu Soutěže začíná běžet 15-tidenní
lhůta pro zpřístupnění soutěžních návrhů.

9.12

Ukončení soutěže, zrušení soutěže
Soutěž je ukončena dnem, kdy:
a)

všem účastníkům uplyne lhůta pro podání námitek proti výběru návrhu dle § 241 a násl. Zákona a
§ 13 Soutěžního řádu, pokud námitky nebyly podány;

b)

v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
Zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle § 251 odst. 2 nebo 3 Zákona, pokud
návrh není podán;

c)

v případě podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele nabude právní moci
rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.

Zadavatel má právo Soutěž zrušit. V takovém případě je Zadavatel povinen uhradit každému z
účastníků, který prokáže, že rozpracoval nebo zpracoval soutěžní návrh, odškodné ve výši poměrného
podílu z celkové částky na ceny a odměny, maximálně však ve výši XXX,- Kč. (slovy xxx korun
českých). Účastníci prokáží rozpracovanost doručením svého soutěžního návrhu v digitální podobě (ve
formátech v jakých je účastník zpracovával), prostřednictvím Elektronického nástroje, a to do 15 dnů
od zveřejnění zrušení Soutěže. Zadavatel proplatí odškodné, na základě stanoviska soutěžní poroty o
míře rozpracovanosti návrhů, do 60 dnů od zveřejnění zrušení Soutěže.

9.13

Proplacení cen a odměn spojených s účastí v soutěži
Ceny a odměny budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od pravomocného rozhodnutí o výběru návrhu
nebo do jednoho týdne od vydání rozhodčího nálezu, bylo-li vedeno rozhodčí řízení, Zadavatel může
vyplatit ceny a odměny dříve.
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9.14

Veřejná výstava soutěžních návrhů
Veřejná výstava soutěžních návrhů bude zahájena nejpozději do tří měsíců od zveřejnění oznámení o
výběru nejvhodnějších návrhů.
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10 Řešení rozporů
10.1

Námitky
Účastníci Soutěže o návrh mohou podávat námitky proti postupům Zadavatele v Soutěži o návrh v
souladu s částí třináctou Zákona a § 13 Soutěžního řádu.
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11 Autorská práva
11.1

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – autor
Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže účastník tak, že doloží níže uvedené dokumenty
dle odst. 5.4.1 písm. b) Soutěžních podmínek pro každou z následujících situací:
a)

je-li autor účastníkem Soutěže, čestným prohlášením autora o tom, že je účastníkem Soutěže;

b)

je-li autor zaměstnancem účastníka Soutěže, čestným prohlášením autora o tom, že je
zaměstnancem účastníka Soutěže;

c)

je-li autor statutárním orgánem nebo společníkem účastníka (v případě, že je účastník právnickou
osobou), čestným prohlášením autora o tom, že je statutárním orgánem nebo společníkem
(akcionářem) účastníka Soutěže;

d)

je-li autor poddodavatelem účastníka/účastníků Soutěže, licenční smlouvou upravující vypořádání
autorských práv mezi autorem a účastníkem / účastníky Soutěže;

e)

je-li více účastníků Soutěže, kteří jsou zároveň autory, licenční smlouvou upravující vypořádání
autorských práv mezi autory návrhu, kteří jsou zároveň účastníky Soutěže;

f)

je-li více účastníků Soutěže, kdy alespoň jeden z účastníků je právnickou osobou, licenční smlouvou
upravující vypořádání autorských práv mezi účastníky Soutěže.

Pokud licenční smlouva upravuje vypořádání autorských práv tak, že svým obsahem pokrývá více výše
uvedených variant vztahů mezi autory a účastníkem/účastníky Soutěže, postačuje doložení takové
souhrnné licenční smlouvy a není třeba pro takto pokrytou variantu dokládat samostatnou licenční
smlouvu.

11.2

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – zadavatel
Autoři soutěžních návrhů jsou nositeli osobnostních práv autorských ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Autoři si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat
a mohou jich opět využít v jiném případě.
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých
soutěžních návrhů v rámci propagace Soutěže a jejích výsledků.
Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem Zadavatele. Autoři těchto návrhů udělují Zadavateli
souhlas užít jejich autorská díla pro účely této Soutěže. Užití návrhů díla či jejich částí pro jiné účely,
než které jsou 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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12 Ostatní podmínky
12.1

Závazný Jazyk soutěže
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí
být vyhotoveny v českém jazyce, akceptován je i slovenský jazyk. V případě jakýchkoliv rozporů je
rozhodné znění dokumentů v českém jazyce.

12.2

Právní řád
Soutěž bude probíhat v souladu s českým právním řádem.

12.3

Klauzule o akceptování podmínek soutěže
Svou účastí v Soutěži o návrh potvrzují Zadavatel, sekretář Soutěže o návrh, přezkušovatel, porotci a
přizvaní odborníci, že se seznámili se Soutěžními podmínkami, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní
podmínky dodržovat a ctít.
Podáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami Soutěže o návrh a s
rozhodnutími poroty učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

V Brně XX. xxxx 2020
JUDr. Markéta Vaňková
Primátorka města Brna
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Zadání
Náměstí Míru je historicky vymezené veřejné prostranství Masarykovy čtvrti, které tvoří jeho přirozené
centrum vybavené občanskou vybaveností. K naplnění původní koncepce, staré téměř 100 let, chybí
vymezit poslední tj. jižní stranu náměstí a vytvořit plnohodnotné centrální veřejné prostranství
odpovídající nejen charakteru okolní zástavby, ale také celé čtvrti a potřebám jejích obyvatel.
V současné době místním obyvatelům chybí vybavenost pro společenské vyžití. Dlouhodobě
organizované sdružení místních obyvatel usiluje o vytvoření komunitního a společenského centra,
které by bylo místními vyhledávané a využívané a se kterým by se místní obyvatelé identifikovali.
Vzhledem k mnoha zájmům nelze uspokojit potřeby všech zainteresovaných stran. Návrh by měl
přinést kompromis mezi všemi zúčastněnými (vlastníci pozemků, místní občané a budoucí uživatelé a
provozovatelé) a nabídnout architektonicky a funkčně kvalitní a ekonomické řešení.
Navrhněte městskou zástavbu, která vymezí náměstí Míru a která citlivě doplní okolní zástavbu.
Navrhněte úpravu náměstí Míru, která vytvoří důstojné centrum Masarykovy čtvrti a zhodnocuje a
rozvíjí charakter místa.
NEDODRŽENÍ POŽADAVKŮ UVEDENÝCH V ODST. 2.2.1 SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK JE DŮVODEM K
VYŘAZENÍ NÁVRHU Z POSUZOVÁNÍ A K VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE SOUTĚŽE.
Zadavatel dále doporučuje respektovat požadavky podrobněji popsané v následujících
kapitolách. Jejich nedodržení není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka
ze soutěže. Kvalita a komplexnost zapracování těchto požadavků do soutěžního návrhu je jedním z
hodnotících kritérií soutěže a bude předmětem posouzení porotou.
V průběhu tvorby zadání došlo k několika setkáním s veřejností. Proběhlo setkání s hlavními aktéry
v území, setkání s veřejností pro sběr informací a podnětů a představení zadání veřejnosti. Závěry
vzešlé ze setkání byly zapracovány do následujících požadavků jednotlivých kapitol. Podrobné výsledky
ze setkání s veřejností jsou dostupné na https://kambrno.cz/projekty/namesti-miru/.

1.1

Řešené území
Řešené území se nachází v přirozeném centru Masarykovy čtvrti v městské části Brno-střed, na
rozhraní dvou katastrálních území Stránice a Veveří.
Ze severu je řešené území vymezeno stávající zástavbou základní školy Náměstí Míru, studentských
kolejí nám. Míru a kostelem sv. Augustina, z východu je hranice tvořena hranou parku Kraví hora,
z jihu studentskými kolejemi Klácelova a ze západu Cyrilometodějským gymnáziem a pedagogickým
lyceem Lerchova 63, Cyrilometodějskou církevní základní školou Lerchova 65 a bytovou zástavbou.
Celé území je dále rozděleno do dvou částí – náměstí a areál bývalých vojenských autoopraváren.
Soutěžní návrh bude umístěn do řešeného území a tabulka bilancí bude vyplněna pouze v rozsahu
řešeného území.
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Plocha řešeného území:
01. Náměstí

16.200 m2

1,62 ha

02. Areál bývalých vojenských autoopraváren 4.754 m2

0,48 ha

Celkem

2,1 ha

20.954 m2

Obr. 1 – schéma řešeného území
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Pro naznačení vzájemných vazeb a vztahů v okolí je dále vymezeno tzv. dotčené území, do kterého je
zahrnut park Kraví hora a úsek ke křižovatce Wurmova – Březinova. Plochy dotčeného území nejsou
předmětem soutěžního návrhu.
Plocha dotčeného území:
Celkem

281.945 m2

28,19 ha

Obr. 2 – zákres řešeného a dotčeného území do ortofotomapy
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1.2

Požadavky na řešení veřejného prostranství
Náměstí Míru působí dodnes neuceleným a neuspořádaným dojmem, který neodpovídá významu
tohoto přirozeného centra Masarykovy čtvrti. Návrh by měl definovat podobu náměstí a doplnit
nejasnou stávající strukturu.
Navrhněte takové řešení, které bude zohledňovat následující požadavky:

1.2.1

Obecně
- při návrhu se řídit dokumentem Principy tvorby veřejných prostranství ( https://kambrno.cz/principy/);
- vytvořit atraktivní a dostatečně vybavené centrum čtvrti umožňující konání společenských aktivit
v charakteru vhodném do kontextu vilové čtvrti i parku Kraví hora;
- doplnit jižní hranu náměstí zástavbou, která bude výškou i měřítkem v souladu s okolní zástavbou;
- navrhnout podobu východní hrany náměstí – vstupní části do parku Kraví hora;
- zástavbu i prostor koncipovat v souladu s charakterem vilové čtvrti zahradního města v úzké
kompozici budov a zeleně;
- komponovat prostor, zástavbu i zeleň tak, aby byla zachována dominanta hmoty kostela sv. Augustina
jak při pohledu z parku Kraví hora, tak i jako vyvrcholení a ukončení ulice Údolní;
- komponovat prostor a zástavbu s ohledem na krajinný ráz; zejména charakteristický znak zástavby
okolních budov orientovaných po vrstevnicích, patrný při pohledu z parku Kraví hora;
- budovu Brněnky demolovat a prodejnu přesunout do nového objektu;

1.2.2

Urbanisticko-architektonické řešení
- vymezovat jižní hranu náměstí objektem, který bude odpovídat významu i charakteru městské čtvrti
(viz bod 2. 2. 1. písm. a) soutěžních podmínek);
- respektovat historicky založenou kompozici náměstí a vhodně doplňovat stávající strukturu města;
- respektovat kostel sv. Augustina jako významnou dominantu náměstí a zachovávat průhledy z ulice
Údolní, z parku Kraví hora a ulice Březinova;
- řešit předprostor staveb občanské vybavenosti (kostel sv. Augustina, Cyrilometodějská církevní
základní škola Lerchova 65, Cyrilometodějské gymnázium a pedagogické lyceum a ZŠ Náměstí Míru)
způsobem odpovídajícím jejich funkci a významu;
- komponovat náměstí i vzhledem k pohledům z parku Kraví hora;
- řešit a rozvíjet vazbu a vztah mezi náměstím a parkem Kraví hora, uvolnění pěší osy od ulice Lerchova
do parku Kraví hora;
- vytvářet přehledné, bezpečné a uspořádané veřejné prostranství přiměřeného měřítka, které bude
působit uceleným dojmem;
- zachovávat území prostupné a bez bariér;
- řešit centrální veřejný prostor jako náměstí s dostatkem zeleně;
- umožňovat v prostoru náměstí konání společenských akcí malého měřítka (slavnosti, trhy, koncerty,
atd.);
- řešit tramvajovou smyčku jako přirozenou součást veřejného prostranství, ne jako bariéru;
- řešit vybavení veřejného prostranství náměstí Míru městským mobiliářem odpovídající kvality i
množství;

Dostavba a úprava náměstí Míru / Zadání soutěže

7

1.2.3

Modrozelená infrastruktura
- zakomponovat návrh modrozelené infrastruktury do celkového urbanistického a architektonického
řešení;
- při návrhu veřejných prostranství koordinovat návrh krajinářských úprav s odvodněním zpevněných
ploch;
- krajinářské úpravy navrhovat v kontextu charakteru prostředí zahradní čtvrti;
- komponovat vegetaci na její cílový stav a zohlednit v návrhu dynamiku rozvoje vegetačních prvků;
- navrhnout taková biotechnická opatření, která minimalizují vznik dodatečných vstupů (např. vynucená
pravidelná závlaha);
- využívat v návrhu širší spektrum biotechnických postupů, vegetačních prvků a taxonů rostlin s cílem co
nejvyšší odolnosti krajinářských úprav vůči důsledkům změn klimatu.

1.2.4

Doprava
- podobu dopravních staveb přizpůsobit charakteru náměstí, potlačovat dominantní složku individuální
automobilové dopravy a používat zklidňující dopravní opatření, která omezí rychlost v prostoru náměstí
(sloupky, sdílený prostor, zvýšené prahy, atd.);
- respektovat prioritu dopravních módů: pěší – MHD – cyklista– IAD;
- preferovat integraci jednotlivých dopravních módů před jejich segregací;
- věnovat pozornost intenzivnějším pěším vazbám mezi náměstím Míru a parkem Kraví hora;
- žádná vozidla MHD nesmí být odstavována v centrální pozici náměstí ani v pohledové ose Údolní –
kostel;
- řešit parkovací stání pro obsluhu náměstí a přilehlých budov občanské vybavenosti v nezbytně nutném
rozsahu, při návrhu je důležité uvažovat se skutečností, že plochy v okolí staveb (ZŠ, gymnázium,
kostel) jsou dopravně vytížené zejména v ranních hodinách, proto je důležité počítat s přiměřenou
kapacitou stání typu K+R a to cca 8 stání před CMCZŠ Lerchova a cca 5 stání před ZŠ Náměstí Míru.
Pro potřeby stanovení kapacit parkovacích stání pro novou výstavbu uvažujte se součinitelem vlivu
stupně automobilizace 0,75;
- při návrhu tramvajové smyčky a křižovatky Březinova-náměstí Míru vycházet z principů doporučené
varianty A1 ze Studie proveditelnosti obnovy veřejného prostoru včetně rekonstrukce tramvajové
smyčky Náměstí Míru PXX (závazná podmínka dle 2.2.1 soutěžních podmínek), tj. bude ZÁVAZNĚ
splňovat následující požadavky na technické řešení návrhu:
Tramvaj
- zastávky v přímé, jediná nástupní zastávka;
- umožnění předjíždění tramvajových souprav, tedy dvě koleje pro odstavení tramvají, na kterých
mohou být výstupní zastávky;
- minimální délka nástupiště 32 m, řešení musí umožnit zastavení soupravy o délce až 42 m (část
dveří mimo nástupní hranu);
- sklon nivelety v místě odstavování tramvají max. 3 %, v zastávkách max. 5 %;
- ukončení tramvajové trati musí být smyčkou v ploše náměstí (úvraťové ukončení se neakceptuje);
- minimální poloměr oblouku koleje 20 m, v úsecích s provozem s cestujícím 25 m;
- nutno ověřit rozšíření průjezdního profilu v oblouku;
Autobus MHD
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- zastávky délky 18 m pro denní linku (nyní č. 68) v trase Březinova – Lerchova a opačně včetně
spojů, které na Náměstí Míru končí; otáčení autobusů je možno uvažovat přes ulici Klácelovu;
alespoň jedna zastávka délky 18 m musí být mimo jízdní pruh (vyrovnávací čas mezi příjezdem a
odjezdem spoje na končené stanici);
- náhradní autobusové doprava může využívat zastávky tramvaje, bude-li kolej navržena jako
pojížděná; v opačném případě je nutno doložit možnost odbavení a otočení 18 m dlouhého
autobusu;
- zastávky délky 18 m pro noční autobus v relaci Březinova – Údolní;
- jedna zastávka může zároveň sloužit denní, noční i náhradní dopravě;
Zájezdový autobus
- minimálně jedno (optimálně dvě) stání pro 15 m autobus školních výprav na hvězdárnu (může být
uvažováno mimo řešené území na prodloužení ulice Údolní směrem k ulici Březinova);
1.2.5

Technická infrastruktura
- pracovat hospodárně s uspořádáním sítí technické infrastruktury tak, aby byl vytvořen prostor pro
výsadbu zeleně a opatření přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou;
- počítat s přeložkou regulační stanice STL RS Brno – Náměstí Míru, TM 20292, která má maximální
výkon 1200 m3/hod., je dvouřadá, jednostupňová; v návrhu je možné uvažovat s umístěním regulační
stanice v podzemním provedení na stejném místě;
- respektovat prostorové nároky na stromy, a to jak na jejich nadzemní část, tak i podzemní část;
- umísťovat stožáry trakčního vedení tak, aby netvořily bariéru v pohybu a také ve výhledu na kostel;
- ve vizualizacích čitelně dokumentovat umístění stožárů trakčního vedení a prvky trakčního vedení.

1.3

Požadavky na řešení nového polyfunkčního objektu/komplexu
Architektonické řešení polyfunkčního objektu/komplexu by mělo navázat na úroveň kvalitní
architektury Masarykovy čtvrti. Návrh by měl do území přinést novou kvalitu, ale zároveň by neměl
potlačovat kvality stávajících okolních budov.
Navrhněte zástavbu, která vymezí veřejné prostranství náměstí Míru a která bude zohledňovat
následující požadavky:kujavy49
kujavy49

1.3.1

Urbanismus
- respektovat charakter okolní zástavby i kontext celé Masarykovy čtvrti jako zahradní čtvrti, ve které
jsou domy umístěny v zeleni;
- řešit citlivě nároží Údolní – náměstí Míru ve vztahu ke kostelu sv. Augustina;
- komponovat novou zástavbu i vzhledem k pohledům z parku Kraví hora;
- rozdělit pozemek dle ZÁVAZNÉHO požadavku uvedeného v odst. 2.2.1 písm. c) Soutěžních
podmínek;
- jednotlivé pozemky mohou mít jeden společný vjezd;
- vytvářet blok pomocí zástavby, výšková úroveň zástavby se bude pohybovat v rozpětí 6 až 16 m,
přičemž dolní mez úrovně je pouze doporučená a výškou budovy se rozumí výška fasády přes všechna
plná nadzemní podlaží po hlavní římsu nebo horní úroveň atiky (výška budovy je měřena svisle od
nejnižšího bodu přilehlého upraveného terénu, a to v části obvodu stavby, která přiléhá k přístupovým
veřejným prostranstvím (ulice, chodník, náměstí apod.), po úroveň hlavní římsy nebo horní úroveň
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atiky), nad uvedenou úroveň je možné umístit sklonitou střechu s výškou hřebene maximálně 7,0 m
nad úroveň hlavní římsy (popř. atiky) s max. sklonem 45°, nad úroveň hlavní římsy je možné
realizovat jedno ustoupené podlaží o maximální výšce 3,5 m nad úroveň hlavní římsy (popř. atiky), za
ustoupené podlaží se považuje takový případ, kdy ustupující fasáda je odsazena od fasády objektu
minimálně o 2,0 m;
- mít charakter domu v zahradě, v ploše uvažované nové výstavby bude zeleň zastoupena v minimálním
rozsahu 30% z celkové výměry disponibilního pozemku stavebního záměru (POZOR: toto je nutné
zohlednit při dělení pozemku viz výše!); zeleň bude mít charakter vegetace na rostlém terénu nebo
intenzivní vegetace na vodorovné nebo střešní konstrukci, u něhož skladba a mocnost pěstebního
souvrství umožňuje růst a rozvoj vegetačních prvků bylinného, keřového i stromového patra a
umožňuje využití pro relaxační a pobytové aktivity.
1.3.2

Architektura
- řešit dostavbu areálu bývalých vojenských autoopraváren a doplnit chybějící funkce (volnočasové
centrum, společenský víceúčelový sál, drobné služby a vybavenost, potraviny, městské byty), stávající
budovy v areálu lze zachovat, rekonstruovat či demolovat;
- řešit budovu/budovy jako polyfunkční objekt nebo komplex, který bude veřejně využíván nejen občany
městské části, ale také pro spolky a kluby místních organizací a který bude obsahovat funkci bydlení
(městské byty);
- budova či budovy by měly být svým charakterem, hmotou, výškou a měřítkem v souladu s okolní
zástavbou;
- respektovat výškovou hladinu okolních staveb, která nebude překračovat úroveň okapové římsy
sousedních objektů a která nebude překračovat úroveň římsy nebo horní atiky 16 m nad nejnižším
bodem přilehlého terénu;
- řešit budovu/budovy s důrazem na funkčnost, přehlednost, lidské měřítko, příjemné vnitřní prostředí,
ekonomiku, trvalou udržitelnost a s minimálním dopadem na životní prostředí;
- parter budovy do náměstí navrhnout jako živý (zakomponovat obchodní plochy Brněnky tak, aby
nevznikl prázdný parter bez průhledu dovnitř);
- není stanoven požadavek na tvar střech, stavby ale budou posuzovány z pohledu z parku Kraví hora;
- orientovat hlavní průčelí směrem do prostoru náměstí;
- využívat zahradu nové budovy/budov ke společenským aktivitám komornějšího charakteru (letní kino,
soukromé akce, akce spolků, atd.) a taky jako komunitní zahradu pro spolkové aktivity výchovně
vzdělávacího charakteru;
- komponovat budovy společně se zelení s ohledem na charakter vilové čtvrti;
- řešit podobu interiéru hlavních veřejně přístupných částí budovy/budov;
- snižovat nároky na životní prostředí použitím opatření zmírňující důsledky změny klimatu (hospodaření
s dešťovou vodou, zelené střechy, alternativní způsob vytápění, atd.), doporučujeme navrhovat
stavbu v pasivním standardu;
- respektovat základní požadavky místních obyvatel, a to doplnění služeb, zvětšení prodejních ploch
potravin, vytvoření volnočasového centra s víceúčelovým sálem a doplnění městskými byty;
- nabízet nekolizní, provozní a funkční řešení takovým způsobem, aby se jednotlivé vnitřní i vnější
provozy nerušily a mohly fungovat nezávisle (zejména provoz volnočasového centra a bydlení);
- vytvářet pro potřeby volnočasového centra poloveřejný prostor;
- vytvářet pro potřeby bydlení polosoukromý prostor;
- provoz na budoucím pozemku Brněnky zcela oddělit od provozu na pozemku Statutárního města Brna;
lze uvažovat společný vjezd, který bude obsluhovat oba pozemky.
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1.3.3

Stavební program
- řešit zástavbu areálu polyfunkčním objektem / komplexem objektů, které budou obsahovat centrum
volného času, prodejnu potravin, další maloobchodní jednotky a služby, městské byty a podzemní
garáže;
- vzhledem k rozdělení pozemku mezi dva vlastníky (Brněnka a Statutární město Brno) bude stavební
program jednotlivých vlastníků pozemku následující:
Statutární město Brno
Centrum volného času

(HPP cca XXX m2)

Víceúčelový sál

cca 300 míst
k sezení

divadelní, koncertní představení, přednášky,
taneční kurzy, akademie, soutěže, atd.

cca 30 cvičících

aerobik, cvičení pro těhotné, matky s dětmi,
seniory, stolní tenis, jóga, fitness,
kalanetika, atd.

Šatny sálu

20 žen / 20 mužů

včetně sociálního zázemí (WC, sprchy,
úklidová místnost)

Sklad sálu

-

v návaznosti na sál (může být součástí sálu)

Velká klubovna

-

univerzální využití (občanský klub, jazyková
učebna, ekologická výchova, hudební a
pěvecká učebna, atd.)

Výtvarná dílna, dílna

-

výtvarná a kreativní činnost, modelování,
atd.

Klubovna mládež

-

skauti a jiné zájmové skupiny

Family point

-

požadavek na přebalovací místo

Kancelář

3 pedagogové

zázemí pro vyučující

Kuchyňka

-

v návaznosti na velkou klubovnu, příprava
drobného občerstvení

Sklad výukových programů

-

v návaznosti na velkou klubovnu (může být
i její součástí)

Sklad výtvarného materiálu

-

v návaznosti na výtvarnou dílnu (může být i
její součástí)

Sociální zázemí

-

WC muži/ženy (dle platných norem),
úklidová místnost

Vstupní hala+recepce

20 osob

např. čekání na děti

Šatna kluboven

-

samostatná místnost nebo i součást
kluboven

Dětský koutek

-

může být i v rámci vstupní haly
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Zahrada

-

Maloobchod a služby

(HPP cca XXX m2)

Maloobchodní jednotky a
služby

cca XXX m2 (HPP)

Bydlení v městských bytech

(HPP cca XXX m2)

Sociální byty, byty pro
seniory

cca 21 %

z celkové plochy pro bydlení

Startovací byty

cca 14 %

z celkové plochy pro bydlení

Obecní byty

cca 65 %

z celkové plochy pro bydlení

Skladovací kóje

1 kóje / BJ

Komunikační plochy

kreativní a relaxační hřiště, edukační a
relaxační zahrada, pobytový prostor

včetně zázemí (sklady, WC, šatna, atd.)

dle zvoleného řešení

Podzemní parkování
Pro rezidenty

počet stání

navrhnout dle platných předpisů a norem,
součinitel stupně automobilizace uvažovat
ka = 0,75

Pro návštěvníky

počet stání

navrhnout dle platných předpisů a norem,
součinitel stupně automobilizace uvažovat
ka = 0,75

Brněnka

12

Maloobchod a služby

(HPP cca XXX m2)

Maloobchodní jednotky a
služby

cca XXX m2 (HPP)

Včetně zázemí (sklady, WC, šatna, atd.)

Prodejna potravin

cca XXX m2 (HPP)

Prodejní plocha

Provozní zázemí a sklady
prodejny potravin

cca XXX m2 (HPP)

Kancelář vedoucího, účetní, komunikační
plochy, šatny pro zaměstnance, WC,
sprchy, úklidová místnost, denní místnost,
atd.; může být i částečně v podzemním
podlaží

Bydlení

(HPP cca XXX m2)

Byty

max. XXX m2 (HPP)

Skladovací kóje

1 kóje / BJ

Komunikační plochy

-

Dle zvoleného řešení, bezbariérový výtah

Dostavba a úprava náměstí Míru / Zadání soutěže

Podzemní parkování
Pro rezidenty

počet stání

počet stání navrhnout dle platných předpisů
a norem, součinitel stupně automobilizace
uvažovat ka = 0,75

Pro návštěvníky

počet stání

počet stání navrhnout dle platných předpisů
a norem, součinitel stupně automobilizace
uvažovat ka = 0,75

- pro potřeby řidičů MHD uvažovat s umístěním sociálního zázemí (WC, zázemí), které lze řešit v rámci
přístřešku zastávky MHD nebo integrovat do polyfunkčního objektu.
1.3.4

Doprava
- odstavná stání pro objekty řešit přednostně na pozemku jako podzemní;
- řešit odstavná stání pro novou budovu/komplex budov na vlastním pozemku (dle ČSN), pro služby
umístěné přímo v objektu bude potřebný počet parkovacích stání navržen v rámci objektu, pro
potřeby kapacit parkovacích a odstavných stání uvažujte se součinitelem vlivu stupně
automobilizace 0,75;

1.3.5

Technické řešení
- ploché střechy řešit jako zelené;
- napojovat nový objekt/objekty na stávající vedení sítí technické infrastruktury;
- řešit způsob vytápění objektu/objektů s přihlédnutím k požadavkům na ekologicky šetrnou
výstavbu (pasivní standard).

1.4

Požadavky na etapizaci
Řešené území bude rozděleno do 4 částí:
1. Náměstí Míru;
2. Dostavba bloku Údolní-náměstí Míru-Lerchova;
3. Předprostor Základní školy Náměstí Míru;
4. Tramvajová smyčka.

Dostavba a úprava náměstí Míru / Zadání soutěže
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Obr. 3 – schéma etapizace území
Navrhněte vhodný způsob etapizace stavby v čase, který umožní rozdělit celou realizaci do několika na
sobě nezávislých celků.
V tabulce bilancí celou stavbu rozdělte do etap.

1.5

Základní bilance
Každý účastník odevzdá v návrhu tabulku bilancí (dle vzoru PXX), která bude vyplněna pouze
v rozsahu řešeného území. Plochy a kapacity uvedené nad rámec řešeného území nebudou porotou
hodnoceny.

14
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2

Lokalita

2.1

Charakteristika lokality
Bezpochyby se z celoměstského hlediska jedná o jednu z nejatraktivnějších rezidenčních lokalit v Brně.
Kromě blízkosti a dostupnosti do centra města, se nachází v přímém sousedství významných ploch
městské zeleně zejména parku Kraví hory a příměstského Wilsonova lesu.
Náměstí Míru je definováno budovami institucí celoměstského významu s výjimkou bývalého
vojenského areálu. Přesto je náměstí Míru vnímáno různě. Pro některé obyvatele města je to výchozí
bod do parku Kraví hora, areálu koupaliště, či k hvězdárně. Jiní jej vnímají jako základnu pro tři
bezprostředně sídlící školy. Je dopravním uzlem nebo jen parčíkem s jediným obchodem široko daleko.
Jeho význam je však značně spojen s kostelem sv. Augustina, který je pohledovou dominantou
v rámci panoramatu města Brna.

2.1.1

Významné stavby
Sušilovy koleje (1923) podle návrhu architekta Rudolfa Hlavinky. Čtyřpodlažní budova s valbovou
střechou je tvořena třemi křídly propojenými do půdorysu ve tvaru písmene Y. V hlavní fasádě
dominuje polygonální rizalit schodiště se vstupem, jenž spojuje dvě křídla uličního průčelí v otevřeném
úhlu. Zajímavě je řešeno samotné dvojramenné schodiště trojúhelníkové dispozice, z jehož
polygonální podesty byla přístupná všechna tři křídla kolejí.
Stavba Základní školy Brno, náměstí Míru 3 byla dokončena v roce 1929 podle projektu architektů
Fuchse a Poláška. Ve své době byla jednou z nejmodernějších školních budov v Brně.
Náměstí Míru dominuje kostel sv. Augustina, který tvoří také pohledovou dominantu v panoramatu
města především svojí 50 m vysokou věží. Byl dokončen v roce 1934 podle projektu architekta
Vladimíra Fischera.
Ten je také autorem obou školních budov na ulici Lerchova, Cyrilometodějské církevní základní školy
z roku 1925 a Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické z roku 1935.
Výstavba vysokoškolských kolejí náměstí Míru (1953) byla iniciována architektem Miloslavem Kopřivou,
někdejším vedoucím katedry pozemního stavitelství na fakultě architektury. Zdali stojí skutečně i za
jejich návrhem, se však dodnes nepodařilo prokázat.

2.1.2

Historie lokality
Řešené území je součástí Masarykovy čtvrti. Dnešní rezidenční a vilová čtvrť vznikala na svazích
Žlutého kopce, na úpatí Kraví hory a na stráních nad sousedními Pisárkami postupně od konce 19.
století., kdy se zde začalo stavět tzv. zahradní město. Idea individuálního bydlení v blízkosti přírody,
ekonomicky dostupného i středním vrstvám obyvatel.
Původně tzv. německá úřednická čtvrť ve spodní části Žlutého kopce a česká část úřednické čtvrti,
která se nacházela na svazích v těsné blízkosti Wilsonova lesa na hranicích se Žabovřeskami, byla
vybudována díky aktivitě několika stavebních družstev. K těm nejvýznamnějším patřilo bytové
družstvo Úřednická čtvrť, které zpracovalo regulační a parcelační plán čtvrti a vyhotovilo typové
návrhy rodinných i činžovních domů. Hlavní uliční osou a spojnicí německé a české části se stala
dnešní ulice Lerchova s nově založeným Vaňkovým náměstím na jednom konci a nově založeným
náměstím (dnešním náměstí Míru) na konci druhém.
Masarykova čtvrť v průběhu první republiky postupně splynula se sousedními Pisárkami a Žabovřesky.
I díky řadě současných architektonicky cenných realizací si celá čtvrť dodnes zachovala svůj charakter
atraktivní rezidenční lokality.
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Prvním krokem směřujícím k založení nového náměstí tedy bylo protažení ulice Lerchova. V první
etapě došlo k výstavbě řady školních budov přiléhajících k ulici Lerchova (Ústav pro mentálně
postižené děti, obecná a měšťanská škola, Řadové dívčí gymnázium).
Roku 1929 došlo k protažení tramvajové tratě na úpatí Kraví hory s provizorním ukončením v prostoru
náměstí Míru (tehdejší Babákovo náměstí). V roce 1935 byl dostavěn kostel sv. Augustina a tím bylo
náměstí vymezeno do dnešní podoby. V průběhu 30. let 20. stol. Se uvažovalo s vybudováním
univerzitního kampusu v prostoru Kraví hory a s logickým uzavřením tvaru náměstí. Koncepci
univerzitního kampusu se však nikdy nepodařilo zrealizovat a společně s kampusem zůstalo
nedokončeno i náměstí Míru.

Obr. XX – schéma původních kompozičních principů náměstí

16
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Nedokončení jižní a východní strany náměstí znehodnotilo původně zamýšlenou kompozici náměstí, a
proto dnes působí neúplným roztříštěným dojmem. Základní kompoziční principy původní koncepce
jsou dnes jen těžko čitelné.
Jižní hrana původní kompozice náměstí byla narušena umístěním objektu samoobsluhy ze
sedmdesátých let, která byla postavena za pomoci místních obyvatel v tzv. akci Z. Ta náměstí oproti
původní koncepci zúžila a náměstí tak získala zcela jiné proporce a vzhledem k výšce objektu i
měřítko.
Bývalý vojenský areál mezi ulicemi Lerchova, Údolní a náměstím Míru využívala armáda od roku 1952
do konce 90. let 20. stol. Předtím pozemek sloužil jako zahrada. Ta byla v roce 1952 zrušena a
nahrazena areálem vojenských autoopraváren u přilehlých Sušilových kolejí, ze kterých se stala
kasárna. Od roku 2000, kdy byl pozemek převeden do vlastnictví města Brna, zůstává areál bez
využití, s výjimkou občasných společenských akcí pořádaných komunitou místních obyvatel.

Dostavba a úprava náměstí Míru / Zadání soutěže

17

2.2

Pozemky (majetkoprávní vztahy)
Pozemky v řešeném území (p. č. 415, 422/1, 422/2, 422/3, 425/1, 425/2, 425/4, 425/5, 425/6, 426/2,
426/3, 426/4 a 426/5 v k. ú. Stránice) jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Výjimkou je pozemek s objektem občanské vybavenosti v soukromém vlastnictví (p. č. 423 v k. ú.
Stránice) a pozemek – ostatní plocha - vedle regulační plynové stanice ve vlastnictví GasNet, s.r.o. (p.
č. 425/3 v k. ú. Stránice).

Obr. X – pozemky ve vlastnictví města Brna
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2.3

Přírodní poměry
Vzhledem ke své poloze v rámci města má lokalita dobré životní prostředí. V okolí se nenachází žádný
průmysl a dopravní tepna Úvoz je v hlubokém zářezu, takže místo není nadměrně zatěžováno ani
hlukem, ani zplodinami.
Řešené území se nachází na úpatí Kraví hory (248 m n. m.), která spolu se Žlutým kopcem (292 m n.
m.) je kromě Špilberku (285 m n. m.) a Petrova (245 m n. m.) jednou z izolované skupiny vyvýšenin
nad údolím Svratky, Svitavy a Ponávky a tvoří tak charakteristický terénní reliéf Brna.
Původní reliéf je značně změněn (navážkami, těžbou). Zajímavým jevem je, že většina výsadeb
v parku při náměstí Míru roste velmi pomalu.

2.4

Vybavenost
Převládající funkcí v oblasti je bydlení, ale významnou roli v prostoru náměstí a blízkém okolí hraje
veřejná vybavenost a městská zeleň. Přímo v řešeném území se nacházejí kostel, dvě základní školy,
jedna soukromá mateřská školka, soukromá základní umělecká škola, Střední odborná škola
pedagogická a zároveň gymnázium, dále dvě budovy vysokoškolských kolejí Masarykovy univerzity.
Mezi dostupné služby lze zařadit lékárnu, cukrárnu s kavárnou a hospodu přímo na náměstí. Zásadní
pro blízké i široké okolí je obchod s potravinami Brněnka. Přilehlý park Kraví hora nabízí veřejnosti
mnoho možností venkovního vyžití pro děti i dospělé včetně veřejných sportovních hřišť.
V docházkové vzdálenosti jsou sportovní areál házené s hospůdkou (TJ Tábor Brno z.s.), Hvězdárna a
planetárium, koupaliště a krytý bazén (Sportovní a rekreační areál Kraví hora), restaurace (Monte Bú
Restaurant & steakhouse) a kavárna (Klafé).

2.5

Doprava

2.5.1

Doprava MHD
Už v roce 1929 byla ke kostelu protažena tramvajová linka po ulici Údolní a provizorně ukončena
v prostoru náměstí. V původní koncepci bylo plánováno protažení tramvajové tratě směrem ke
Kounicovým kolejím. V současnosti tramvajová smyčka ovládá celý prostor a přerušuje některé funkční
vazby.
Kromě konečné tramvaje zajišťující spojení s centrem města obsluhuje území i autobusová linka, která
vede z náměstí Míru na dvě strany, směrem do Králova Pole, ale také z náměstí přes Pisárky na
kohoutovickou Myslivnu. Zároveň je tudy vedena noční autobusová linka.

2.5.2

Automobilová doprava
Do řešeného území se sbíhají obslužné místní komunikace z obytných oblastí v okolí (ulice Rudišova,
Lerchova). Hlavní trasou procházející územím je ulice Údolní přecházející na náměstí Míru do ulice
Březinova. Velmi diskutovaná je křižovatka před kostelem, která spojuje obě jmenované ulice.
Dopravní situaci zde komplikuje křížení automobilového provozu s tramvajovou smyčkou, zastávkou
MHD a parkováním.
Velkou dopravní zátěž v ranních hodinách představuje nedostatek krátkodobých parkovacích stání pro
školní budovy.

2.5.3

Cyklodoprava
V rámci rekonstrukce ulice Údolní v roce 2019 byl zřízen piktogramový koridor pro cyklisty. Jiné
opatření pro cyklisty zatím není realizováno. Generel cyklistické dopravy na území města Brna počítá
na náměstí Míru s průběhem přímé dopravní cyklotrasy základní kopírující průběh ulice Údolní a
s napojením přímé dopravní cyklotrasy doplňkové (ulice Březinova a Lerchova), popřípadě
s připojením klidných dopravních cyklotras doplňkových a cyklotras místních. Na náměstí Míru se
všechny tyto trasy sbíhají.
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2.5.4

Parkování
V prostoru náměstí Míru je v současnosti cca 23 parkovacích míst (z toho 15 míst u zídky parku Kraví
hora a 8 míst před Brněnkou). Podélná parkování jsou umístěna v ulici Lerchova. Podélná stání v ulici
Kraví hora nahrazují nedostatečnou kapacitu sportovního areálu na Kraví hoře a slouží také pro
Hvězdárnu. Pro návštěvníky Sportovního areálu a Hvězdárny je možné využít s parkovištěm v ploše
mezi areálem Drakenu a psím cvičištěm.
Zájezdové autobusy na Hvězdárnu jsou dočasně odstavovány podél vozovky východně od kostela sv.
Augustina.
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79. zasedání Rady městské části Brno-střed konané dne 24.08.2020
Bod č. 3 – Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh
„Dostavba a úprava nám Míru“
Návrh usnesení:
Rada městské části Brno-střed
bere na vědomí
soutěžní podmínky a zadání soutěže“ Dostavba a úprava náměstí Míru“ (Kancelář architekta
města Brna, p.o., dne 5. 8. 2020 a 2. 6. 2020), které tvoří přílohu č. 2_1 a č. 2_2 tohoto materiálu,
požaduje
 v soutěžních podmínkách a v zadání soutěže upravit dopravní řešení, ze kterého je třeba
vycházet, a to dle usnesení Rady MČ Brno-střed č. usnesení RMČ/2020/65/64 ze dne 27. 4.
2020, s důrazem na:
„RMČ BS …požaduje
- preferovat kombinaci varianty A + A1. Z varianty A preferovat část směrem do
parku, kde do něj tolik nezasahuje, z varianty A1 lépe řešenou část směrem do náměstí, která
méně zasahuje a tím určuje hranu budoucí zástavby.
- zvýšení vozovky komunikačního prostoru pro automobilovou dopravu, dle varianty
A1 z důvodu zklidnění provozu automobilové dopravy v lokalitě s preferenci pěších….“
toto doprávní řešení požadovat za závazné;
 dva zástupce městské části Brno-střed v porotě soutěže,
doporučuje
 plochou zelenou pobytovou střechu pro řešení nového polyfunkčního objektu/komplexu;
 požadovat autorizaci České komory architektu s číselným označením A.0 a A.1 a aby v týmu
účastníka soutěže byly přizvány osoby z pozice specialisty dopravního inženýra a krajinářského
architekta;
 nestanovovat závazně minimální HPP bydlení a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování informovat Kancelář
architekta města Brna, p.o. o přijatém usnesení.
Důvodová zpráva:
Kancelář architekta města Brna, organizátor soutěže, požádala pana starostu MČ Brno-střed o
zaslání připomínek a komentářů k zadání připravované soutěže o návrh „Dostavba a úprava
náměstí Míru“. Kde bylo dále požádáno o posunutí termínu k vyjádření do 26. 8. 2020.
V současné době místním obyvatelům chybí vybavenost pro společenské vyžití. Dlouhodobě
organizované sdružení místních obyvatel usiluje o vytvoření komunitního a společenského centra,
které by bylo místními vyhledávané a využívané a se kterým by se místní obyvatelé identifikovali.

Vzhledem k mnoha zájmům nelze uspokojit potřeby všech zainteresovaných stran. Návrh by měl
přinést kompromis mezi všemi zúčastněnými (vlastníci pozemků, místní občané a budoucí
uživatelé a provozovatelé) a nabídnout architektonicky a funkčně kvalitní a ekonomické řešení.
Bude navržena městská zástavba, která vymezí náměstí Míru a která citlivě doplní okolní zástavbu.
Bude navržena úprava náměstí Míru, která vytvoří důstojné centrum Masarykovy čtvrti a
zhodnocuje a rozvíjí charakter místa.
Podrobněji vše viz soutěžní a zadávací podmínky, které tvoří přílohu č. 2_1 a přílohu č. 2_2
tohoto materiálu.
Stanoviska dotčených orgánů:
 21. Komise výstavby a územního plánování RMČ BS dne 12. 8. 2020 projednala s tímto
výsledkem:
Usnesení:
17/21/2020
Komise výstavby a územního plánování bere na vědomí soutěžní podmínky a zadání soutěže“
Dostavba a úprava náměstí Míru“ (Kancelář architekta města Brna, p.o., dne 5. 8. 2020 a 2. 6.
2020) a doporučuje RMČ Brno-střed :
požadovat
 v soutěžních podmínkách a v zadání soutěže upravit dopravní řešení, ze kterého je třeba
vycházet, a to dle usnesení Rady MČ Brno-střed č. usnesení RMČ/2020/65/64 ze dne 27. 4.
2020, s důrazem na:
„RMČ BS …požaduje
 preferovat kombinaci varianty A + A1. Z varianty A preferovat část směrem do
parku, kde do něj tolik nezasahuje, z varianty A1 lépe řešenou část směrem do
náměstí, která méně zasahuje a tím určuje hranu budoucí zástavby.
 zvýšení vozovky komunikačního prostoru pro automobilovou dopravu, dle
varianty A1 z důvodu zklidnění provozu automobilové dopravy v lokalitě
s preferenci pěších….“.
toto dopravní řešení požadovat za závazné;
 dva zástupce městské části Brno-střed v porotě soutěže a
doporučit
 plochou zelenou pobytovou střechu pro řešení nového polyfunkčního objektu/komplexu;
 požadovat autorizaci České komory architektu s číselným označením A.0 a A.1 a aby v týmu
účastníka soutěže byly přizvány osoby z pozice specialisty dopravního inženýra a krajinářského
architekta.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Doležal
pro

Hladík
pro

Chvátal Kořínek
omluven omluven

Kotas
pro

Kurtis
pro

Kyselka Lepka Mikulášek Rubina
omluven omluven
pro
pro

Sázavský Schwab
pro
omluven

Usnesení:
18/21/2020
Komise výstavby a územního plánování doporučuje RMČ Brno-střed požadovat omezení výšky
na cca 16 m pro řešení nového polyfunkčního objektu/komplexu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování
Usnesení nebylo přijato.
Bořecký

Doležal

Hladík

zdržel se

pro

pro

Chvátal

Kořínek

Kotas

omluven omluven

pro

Kurtis

Kyselka

Lepka

zdržel se omluven omluven

Mikulášek Rubina
pro

pro

Sázavský Schwab
pro

omluven

Související usnesení RMČ BS:
RMČ BS na 65. schůzi, konané dne 27.04.2020, usnesením RMČ/2020/65/64 Studie
proveditelnosti „Obnova veřejného prostoru vč. Rekonstrukce tramvajové smyčky Nám.
Míru“
bere na vědomí
studii proveditelnosti obnovy veřejného prostoru včetně rekonstrukce tramvajové smyčky Náměstí
Míru (PRO CEDOP s.r.o. ve spolupráci s architektem Václavem Brejškou, únor 2020), která tvoří
přílohu č. 2 a č. 3 tohoto materiálu,
požaduje
 preferovat kombinaci varianty A + A1. Z varianty A preferovat část směrem do parku, kde do
něj tolik nezasahuje, z varianty A1 lépe řešenou část směrem do náměstí, která méně zasahuje
a tím určuje hranu budoucí zástavby.
 zvýšení vozovky komunikačního prostoru pro automobilovou dopravu, dle varianty A1
z důvodu zklidnění provozu automobilové dopravy v lokalitě s preferenci pěších.
 prověřit u varianty A možnost vedení pozemních komunikací tak, aby mohl být vytvořen
ochranný ostrůvek mezi kolejemi a silnicí, a tím došlo k odstranění nutnosti SSZ.
 prověřit u varianty A možnost změny nivelety za účelem dodržení normových sklonů zastávek.
 prověřit u varianty A1 řešení nástupišť tak, aby autobusová zastávka byla umístěna v jiné
poloze, a tím byla zmenšena plocha určená pro dopravní uzel a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování informovat OD MMB o
přijatém usnesení.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
zdržel se

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

