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MĚSTO ČELÁKOVICE

vyhlašuje

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

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

ve znění pozdějších předpisů,

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

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů,

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

předpisů,

URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

„ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVIC – IDEOVÝ NÁVRH“

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky

V Čelákovicích dne 08. 03. 2013



Stránka 3 z 18

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

1 VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE................................................................................................................................... 5

1.1 VYHLAŠOVATEL ............................................................................................................................................... 5

1.2 ZPRACOVATEL SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ................................................................................................................. 5

1.3 SEKRETÁŘ SOUTĚŽE .......................................................................................................................................... 5

1.4 PŘEZKUŠOVATEL SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ................................................................................................................. 5

2 PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE ................................................................................................................................ 5

2.1 PŘEDMĚT SOUTĚŽE .......................................................................................................................................... 5

2.2 ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE .................................................................................................................................. 6

2.3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ PŘEDMĚTU SOUTĚŽE.............................................................................................. 6

2.4 SPECIFIKACE NÁSLEDNÉ ZAKÁZKY ......................................................................................................................... 6

3 DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ.................................................................................................... 6

3.1 DRUH SOUTĚŽE............................................................................................................................................... 6

3.2 ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE .............................................................................................................................. 6

3.3 NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍHO NÁVRHU A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE ........................ 7

3.4 JAZYK SOUTĚŽE ............................................................................................................................................... 7

4 ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE........................................................................................................................................... 7

4.1 PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A POŽADOVANÁ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ......................................................................... 7

4.2 PODMÍNKY PRŮKAZU KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ............................................................................................... 7

5 SOUTĚŽNÍ PODKLADY......................................................................................................................................... 8

5.1 SOUTĚŽNÍ PODKLADY POSKYTOVANÉ SOUTĚŽÍCÍM BEZPLATNĚ...................................................................................... 8

5.2 PROHLÍDKA ŘEŠENÉ LOKALITY ............................................................................................................................. 9

5.3 VYZVEDNUTÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK A PODKLADŮ .................................................................................................. 9

6 POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA..10

6.1 GRAFICKÁ ČÁST..............................................................................................................................................10

6.2 TEXTOVÁ ČÁST/PRŮVODNÍ ZPRÁVA .....................................................................................................................10

6.3 OBÁLKA NADEPSANÁ „AUTOR“ (DÁLE JEN „OBÁLKA AUTOR“)..................................................................................10

6.4 DIGITÁLNÍ ČÁST..............................................................................................................................................10

7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU...............................11

7.1 ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ ...........................................................................................................11

7.2 PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU.......................................................................................................11

7.3 OBAL NÁVRHU...............................................................................................................................................11

8 ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ.....................................................................................................11

8.1 PŘÍPUSTNÉ ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ...............................................................................................11

9 KRITÉRIA HODNOCENÍ.......................................................................................................................................12

9.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ......................................................................................................................................12

9.2 DŮVODY PRO VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE ..................................................................................................................12



Stránka 4 z 18

10 POROTA A ODBORNÍ ZNALCI.............................................................................................................................12

10.1 ČLENOVÉ POROTY...........................................................................................................................................12

10.2 PŘIZVANÍ ODBORNÍ ZNALCI ...............................................................................................................................13

11 CENY A ODMĚNY /NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI .............................................................13

11.1 CENY...........................................................................................................................................................13

11.2 ODMĚNY......................................................................................................................................................13

11.3 PODMÍNKY PRO PŘÍPADNÉ ROZHODNUTÍ O JINÉM ROZDĚLENÍ CEN A ODMĚN, POPŘÍPADĚ NEUDĚLENÍ NĚKTERÝCH CEN A ODMĚN .13

11.4 NÁLEŽITOSTI ZDANĚNÍ CEN A ODMĚN ROZDĚLENÝCH V SOUTĚŽI ..................................................................................13

11.5 VYPLACENÁ CENA ...........................................................................................................................................13

12 ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE ...........................................................................................................................14

12.1 DATUM USTAVUJÍCÍ SCHŮZE POROTY  08. 02. 2013...............................................................................................14

12.2 DATUM VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 08. 03. 2013 .........................................................................................................14

12.3 DOTAZY .......................................................................................................................................................14

12.4 DATUM ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE .................................................................................14

12.5 DATUM KONÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY ..................................................................................................14

12.6 LHŮTA K OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍHO NÁVRHU ......................................................................14

12.7 DATUM UVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ NÁVRHŮ A LHŮTA KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ SOUTĚŽÍCÍM K NAHLÉDNUTÍ

14

12.8 LHŮTA K PROPLACENÍ CEN A ODMĚN ...................................................................................................................15

12.9 LHŮTA K VEŘEJNÉMU VYSTAVENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ ............................................................................................15

13 ŘEŠENÍ ROZPORŮ..............................................................................................................................................15

13.1 NÁMITKY .....................................................................................................................................................15

13.2 NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ VYHLAŠOVATELE.........................................................................15

14 KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK.......................................................................................15

14.1 SOUHLAS VYHLAŠOVATELE, SEKRETÁŘE, PŘEZKUŠOVATELE, POROTCŮ A ODBORNÝCH ZNALCŮ S PODMÍNKAMI SOUTĚŽE.............15

14.2 SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍCH S PODMÍNKAMI SOUTĚŽE ....................................................................................................16

15 KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ.....................................................16

15.1 AUTORSKÁ PRÁVA SOUTĚŽÍCÍCH .........................................................................................................................16

15.2 SVOLENÍ K UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA PRO ÚČELY TÉTO SOUTĚŽE....................................................................................16

15.3 SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍCH S VYSTAVENÍM SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ .....................................................................................16

15.4 ZÁVAZEK VYHLAŠOVATEL USPOŘÁDAT VÝSTAVU SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ..........................................................................16

15.5 PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE ........................................................................................................................16

16 USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ...............................17

16.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY, PODLE NICHŽ SE SOUTĚŽ KONÁ ...................................................................................................17

16.2 ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY POROTY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ ..............................................17

17 SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ................................................................................................................17



Stránka 5 z 18

1 VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

1.1 Vyhlašovatel

Název: Město Čelákovice

Sídlo: náměstí 5. května 1

250 88 Čelákovice

Zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města

Tel/fax: 326 929 177 / 326 991 237

E-mail: starosta@celakovice.cz

IČ: 00240117

DIČ: CZ00240117

1.2 Zpracovatel Soutěžních podmínek

Jméno/Název: Ing. Kateřina Kandlová

Adresa/Sídlo: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1

Tel/fax: 326 929 152 / 326 991 237

E-mail: katerina.kandlova@celakovice.cz

1.3 Sekretář soutěže

Jméno/Název: Ing. Kateřina Kandlová

Adresa/Sídlo: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1

Tel/fax: 326 929 152 / 326 991 237

E-mail: katerina.kandlova@celakovice.cz

1.4 Přezkušovatel soutěžních návrhů

Jméno/Název: Ing. arch. Šárka Kadeřábková

Adresa/Sídlo: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1

Tel/fax: 326 929 141 / 326 991 237

E-mail: sarka.kaderabkova@celakovice.cz

2 PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE

2.1 Předmět soutěže

Předmětem soutěže o návrh ve smyslu ustanovení §102 až 109 Zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jakožto soutěže urbanistické je zpracování 

základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Čelákovice včetně 

koncepce uspořádání krajiny a řešení širších vazeb.
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2.2 Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní 

požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech 

a následně zadat zakázku na zpracování územního plánu Čelákovic (dále též „ÚP“) v jednacím 

řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2.3 Základní požadavky na řešení předmětu soutěže

Základním požadavkem je návrh základní strategie a koncepce rozvoje města, včetně koncepce 
uspořádání krajiny pro katastrální území Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic.

Základní otázky, na které musí účastníci odpovědět a úkoly, které musí prověřit:

a) Jaké má město možnosti dalšího rozvoje?

b) Mají Čelákovice dostatek ploch pro svůj rozvoj ve stávající ÚPSÚ, nebo je nutno navrhnout 
další?

c) Prověřit potenciál nevyužitých ploch v zastavěném území města a navrhnout jejich další možné 
využití.

d) Prověřit využití stávajících ploch, zejména průmyslových a jejich vztahů s okolím.

e) Upozornit na problémová místa

2.4 Specifikace následné zakázky

2.4.1 Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzváni všichni ocenění účastníci.

2.4.2 Následně zadaný územní plán Čelákovic bude zpracován v rozsahu požadavků zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Stavební zákon“), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů.

2.4.3 Soutěžící berou na vědomí, že územní plán bude zpracován technologií GIS dle metodiky MINIS.

2.4.4 Řešené území: správní území města Čelákovice (katastrální území Čelákovice, Sedlčánky a Záluží 

u Čelákovic, okres Praha – východ, Středočeský kraj

2.4.5 Kód CPV 71400000-2 – územní plánování a architektura krajiny

2.4.6 Předpokládaná hodnota zakázky na zpracování ÚP činí: 1.850.000,- Kč bez DPH

3 DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ

3.1 Druh soutěže

3.1.1 Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová.

3.1.2 Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanistická.

3.1.3 Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná anonymní.

3.1.4 Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová

3.2 Způsob vyhlášení soutěže

Soutěž o návrh byla zahájena uveřejněním oznámení soutěže na Věstníku veřejných zakázek

(http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) a na Úředním věstníku EU 
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Soutěž je zveřejněna též na profilu zadavatele (http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-

Zadavatele/89e78da4-0484-4267-9481-55bd6c758832), na internetových stránkách České komory 

architektů (http://www.cka.cc) a na internetových stránkách Města Čelákovic (www.celakovice.cz)

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

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže 

rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních rukou. Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel 

obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu.

3.4 Jazyk soutěže

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí 

být vyhotoveny v českém jazyce. V případě, že účastník soutěže bude dokládat do návrhu doklady 

v jiném než českém jazyce, je povinen v návrhu doložit zároveň jejich úředně ověřený překlad 

do českého jazyka. Úředně ověřený překlad ze slovenského jazyka zadavatel nevyžaduje. V případě 

nedoložení úředně ověřeného překladu bude návrh účastníka soutěže vyřazen a účastník soutěže 

bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

4 ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1 Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto 

další podmínky:

a) jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského 

prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo v České republice nebo v některém 

z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace;

b) nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;

c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních 

návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;

d) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými 

či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této 

soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele 

soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení 

v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních 

orgánů;

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

ve znění pozdějších předpisů;

f) jsou autorizovanými architekty v oboru architektura nebo územní plánování nebo se všeobecnou 

působností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

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

předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu 

Evropského hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo;

4.2 Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů

4.2.1 Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným prohlášením

vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz odstavec 6.4. těchto soutěžních podmínek).
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4.2.2 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý 

z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 4. 1 písm. b) až e) a alespoň jeden 

z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1.písm. a) a f), 

4.2.3 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí tato právnická osoba 

splňovat podmínky výslovně popsané v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném 

znění, v části třetí tohoto zákona, pokud jde o účast autorizovaných osob v těchto společnostech, 

a to v oborech dle odstavce 4.1.f těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě pak prokazují 

odbornou způsobilost dle odstavce 4.1.f těchto Soutěžních podmínek autorizované osoby 

zúčastněné ve statutárních orgánech dle zákona 360/1992 Sb. v platném znění.

4.2.4 Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po skončení soutěže předložit 

vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek 

uvedených v odstavci 4.1. písm. a), e) a f), a to ve lhůtě stanovené ve výzvě.

5 SOUTĚŽNÍ PODKLADY

5.1 Soutěžní podklady poskytované soutěžícím bezplatně

5.1.1 Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu *.doc, grafické podklady 

ve formátech *.dgn, *.dwg, *.jpg, *.tif, *.pdf) a budou poskytovány na nosiči dat.

5.1.2 Seznam poskytovaných podkladů:

NA DIGITÁLNÍM NOSIČI - na základě žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dat

P 01. ZABAGED®

P 02. Stávající územní plán sídelního útvaru

P 03. Povodňový plán

P 04. Požadavky občanů na změnu ÚP

P 05. Územně analytické podklady

P 06. Sčítání obyvatel

P 07. Základní mapa 1:10 000

P 08. Katastrální mapa

P 09. Demografická studie

P 10. Koncepce školství

P 11. Šikmé letecké snímky

ODKAZEM

P 12. Politika územního rozvoje ČR

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-

rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-

rozvoje-CR-2008/Politika-uzemniho-rozvoje-vcetne-souvisejicich-mat

P 13. Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje/
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P 14. Územně analytické podklady ORP, Středočeského kraje, 

http://uap.webmap.cz/stredocesky/ruru/

P 15. Územní plány některých okolních obcí

http://mapy.kr-stredocesky.cz/updobci/index.htm

P 16. Územně analytické podklady správního obvodu Brandýs n. L.

http://www.brandysko.cz/data/File/7576.pdf

P 17. Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/SEA_MZP125K_oznameni_1.pdf

P 18. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz100113vlada_SRUR/$FILE/SRUR_

CR_vysledny_po_vlade.pdf

P 19. Optimalizace tratě Lysá n. L. – Praha Vysočany

http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-menu/projekty/optimalizace/

P 20. Katastrální mapa, ortofotomapa

http://misysweb.gepro.cz/obce/celakovice

P 21. Změna č. 1-3 územního plánu sídelního útvaru

http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-menu/rozvoj/uzemni_plan/

P 22. Strategický plán

http://www.celakovice-

mesto.cz.vip.globe.cz/attachments/strategicky_plan/Strategicky_plan_Celakovice-

2030.pdf

P 23. Profil města Čelákovice

http://www.celakovice-

mesto.cz.vip.globe.cz/attachments/strategicky_plan/Profil_mesta_Celakovice.pdf

5.2 Prohlídka řešené lokality

Zadavatel nebude organizovat prohlídky řešené lokality s ohledem na rozsah řešeného území. 

Zájemci o účast mají možnost se s řešeným územím seznámit samostatně.

5.3 Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů

Soutěžní podmínky a podklady poskytované na nosiči dat jsou účastníkům poskytovány na základě 

písemné žádosti zaslané e-mailem na adresu sekretáře soutěže nebo podané osobně na podatelnu 

MěÚ Čelákovice či zaslané na adresu:

Městský úřad Čelákovice

odbor rozvoje města

náměstí 5. května 1/11

250 88 Čelákovice
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6 POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ 

ČI JINÁ ÚPRAVA

6.1 Grafická část

6.1.1 Grafická část bude provedena ve formátu A1 na šířku a bude nalepena na panelech z lehkého 

materiálu pro výstavní účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex) (dále jen „panel“). Každý 

výkres bude označen způsobem uvedeným v odst. 7.1 těchto soutěžních podmínek.

6.1.2 Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat:

a) jeden panel zobrazující koncepci rozvoje celého správního území města v měřítku 1:10 000

b) jeden panel s obsahem dle vlastní úvahy

6.2 Textová část/Průvodní zpráva

6.2.1 Textová část bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, 

zaměřené zejména na:

a) zdůvodnění základních principů navrhované strategie a koncepce rozvoje města včetně 
koncepce uspořádání krajiny

b) seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem, 
a dalších částí soutěžního návrhu označených názvem části a navazujícími pořadovými čísly;

6.2.2 Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah 

nepřesáhne 10 stran textu (vyjma titulní stránky a seznamu částí soutěžního návrhu) a bude 

označena způsobem uvedeným v odst. 7.1 těchto soutěžních podmínek.

6.3 Obálka nadepsaná „Autor“ (dále jen „obálka AUTOR“)

6.3.1 Obálka AUTOR bude obsahovat následující dokumenty:

a) Údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/ autory návrhu, 

jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo 

bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy. 

b) Čestné prohlášení účastníka/účastníků podle odstavce 4.2.

c) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretářem soutěže.

d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky.

e) Podepsané prohlášení dle přílohy těchto soutěžních podmínek (v případě, že účastníkem je 

právnická osoba).

f) CD/DVD – digitální část

6.3.2 Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem uvedeným 

v odst. 7. 1. těchto soutěžních podmínek.

6.4 Digitální část

6.4.1 Účastník soutěže o návrh předá 1 × CD / DVD, obsahující:

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

b) textovou část ve formátu *.doc (bez použití caps lock)

6.4.2 Nosič bude uložen v obálce AUTOR.
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7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

7.1 Závazné označení návrhu a jeho částí

7.1.1 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická, textová 

část/panely a obálka AUTOR) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého 

sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.

7.1.2 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická, textová 

část/panely a obálka AUTOR) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého 

soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části.

7.1.3 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (grafická, textová 

část/panely a obálka AUTOR) budou označeny textem „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“.

7.2 Podmínky anonymity soutěžního návrhu

7.2.1 Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně 

uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou 

značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

7.2.2 Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných soutěžních 

návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:

Česká komora architektů

Josefská 6

118 00 Praha 1 - Malá Strana

7.2.3 Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo 

Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesilatele, jako 

adresu odesilatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi 

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

7.3 Obal návrhu

Všechny části návrhu (grafická, textová část/panely a obálka AUTOR) budou vloženy do tuhých 

desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“. 

8 ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

8.1 Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů

8.1.1 Soutěžní návrhy lze odevzdat osobně v podatelně Městského úřadu Čelákovice, náměstí 

5. května 1/11, Čelákovice v pracovních dnech, a to:

21. května 2013 8:00 – 15:30 hodin

22. května 2013 8:00 – 17:00 hodin

8.1.2 V případě odeslání návrhu poštou je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh 

doručen na adresu zadavatele uvedenou v odst. 8.1.1.
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9 KRITÉRIA HODNOCENÍ

9.1 Kritéria hodnocení

Kritériem, podle kterého budou soutěžní návrhy hodnoceny, bude kvalita celkového řešení a splnění 

základních požadavků dle bodu 2.3 těchto soutěžních podmínek. 

9.2 Důvody pro vyloučení ze soutěže

9.2.1 Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:

a) nesplňují obsahové požadavky soutěžních podmínek,

b) nejsou v souladu se závaznými podmínkami soutěže, ledaže se jedná o dílčí formální odchylky, 
jimiž není snížena srozumitelnost návrhu, není ohrožena anonymita návrhu a jimiž není návrh 
zvýhodněn,

c) nedošly v požadovaném termínu,

d) zřetelně ukazují na porušení anonymity.

9.2.2 Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální 

podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách je porota povinna dle § 10 odst. 6 Soutěžního 

řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo 

soutěž a nemohou být oceněny.

9.2.3 Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními podmínkami 

požadovány.

10 POROTA A ODBORNÍ ZNALCI

10.1 Členové poroty

10.1.1 Řádní členové poroty

Nezávislí:

RNDr. Milan Svoboda

Ing. arch. Jan Sedlák

Ing. arch. Milan Körner

Závislí:

Ing. arch. Marek Tichý

Milan Tichý/zastupitel města Čelákovic

10.1.2 Náhradníci poroty

Nezávislí:

Ing. arch. Václav Škarda

Ing. arch. Veronika Šindlerová

Závislí:

Ing. Petr Studnička/zastupitel města Čelákovic, určený zastupitel pro pořízení územního 

plánu

Ing. Dana Teichmanová/vedoucí odboru rozvoje města
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10.2 Přizvaní odborní znalci

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců pouze s výslovným svolením 

vyhlašovatele.

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

11.1 Ceny

1. cena se stanovuje ve výši 75.000,- Kč 

(slovy: Sedmdesát pět tisíc Korun českých), 

2. cena se stanovuje ve výši 50.000,– Kč 

(slovy: Padesát tisíc Korun českých),

3. cena se stanovuje ve výši 25.000,- Kč 

(slovy: Dvacet pět tisíc Korun českých),

11.2 Odměny

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje 

k možnému rozdělení celková částka na odměn y ve výši 30.000,- Kč 

(slovy: Třicet tisíc Korun českých).

O udělení této odměny a poměru jejího případného rozdělení rozhoduje porota.

11.3 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení 

některých cen a odměn

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota 

rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě 

neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu 

o průběhu soutěže.

11.4 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži

11.4.1 Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,-- Kč budou podle 

§ 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy 

o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

11.4.2 Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou 

v rámci řádného daňového přiznání. 

11.5 Vyplacená cena

Vyplacená cena bude zahrnuta do celkového honoráře v případě, že mezi vyhlašovatelem a autorem 
oceněného návrhu bude uzavřena smlouva na předmětnou zakázku za honorář obvyklý.
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12 ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE

12.1 Datum ustavující schůze poroty 08. 02. 2013

12.2 Datum vyhlášení soutěže 08. 03. 2013

12.3 Dotazy

12.3.1 Dotazy k organizačním záležitostem lze podávat písemně nebo elektronicky na adresu sekretáře 

soutěže nejpozději do 14. 05. 2013. Dotazy zodpoví vyhlašovatel prostřednictvím sekretáře 

do 4 pracovních dnů po obdržení žádosti. Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku 

odešle vyhlašovatel všem zájemcům o účast, kteří si požádali o zadávací dokumentaci a zároveň 

zveřejní obdobným způsobem, jakým byla vyhlášena soutěž o návrh.

12.3.2 Dotazy k předmětu soutěže se podávají zájemci o účast v soutěži písemně a musí být doručeny 

poštou, e-mailem nebo faxem sekretáři soutěže nejpozději do 28. 03. 2013 Dotazy lze podat též 

ústně na zasedání poroty k zodpovězení dotazů (viz odst. 12.3.3).

12.3.3 Dotazy k předmětu soutěže budou sekretářem soutěže shromážděny a zodpovězeny na zasedání 

poroty k zodpovězení dotazů soutěžících, které se bude konat dne 29. 03. 2013 ve 14:00 hodin

v obřadní místnosti Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice, 

přízemí. Zasedání se mohou zúčastnit zájemci o účast v soutěži. Po zasedání poroty k zodpovězení 

dotazů již nebudou přijímány žádné dotazy k předmětu soutěže.

12.3.4 Protokol ze zasedání poroty k zodpovězení dotazů bude zveřejněn spolu se soutěžními podmínkami 

a soutěžními podklady na internetových stránkách Města Čelákovic (http://www.celakovice-

mesto.cz.vip.globe.cz/) a na profilu zadavatele (http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-

Zadavatele/89e78da4-0484-4267-9481-55bd6c758832) do deseti dnů od termínu zasedání poroty 

k zodpovězení dotazů. Protokol bude obsahovat plné znění všech dotazů doručených písemně, 

přepis všech dotazů podaných ústně při zasedání poroty k zodpovězení dotazů soutěžících 

a odpovědi na všechny dotazy.

12.4 Datum odevzdání soutěžních návrhů účastníky soutěže

21. května 2013 8:00 – 15:30 hodin

22. května 2013 8:00 – 17:00 hodin

12.5 Datum konání hodnotícího zasedání poroty

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na 30. 05. 2013.

Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže.

12.6 Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže 

rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních rukou, a to nejpozději do pěti pracovních dnů 

od konečného rozhodnutí poroty.

12.7 Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů 

soutěžícím k nahlédnutí

Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů se předběžně stanovuje na 07. 06. 2013, přesné 

datum bude stanoveno v průběhu soutěže. 

Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet rozesláním protokolů 

a končí patnáctým dnem po posledním doručení protokolu účastníku soutěže.
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12.8 Lhůta k proplacení cen a odměn 

Ceny a odměny budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího 

návrhu.

12.9 Lhůta k veřejnému vystavení soutěžních návrhů

Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců 

od uveřejnění výsledků hodnocení návrhů soutěže.

13 ŘEŠENÍ ROZPORŮ

13.1 Námitky

13.1.1 Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru 

nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu 

poroty.

13.1.2 Námitky podává účastník soutěže (dále jen „stěžovatel“) písemně a musí v nich uvést, kdo je 

podává, proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno 

porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.

13.1.3 Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle 

stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. 

Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy. Pokud vyhlašovatel 

námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle 

§13 odst. 3 soutěžního řádu ČKA návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského 

soudu nebo ve lhůtě podle §114 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách návrh na zahájení řízení 

o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a doručit v téže 

lhůtě stejnopis návrhu zadavateli.

13.1.4 O podaných námitkách a rozhodnutí o nich vyhlašovatel bezodkladně písemně informuje všechny 

účastníky soutěže, a pokud neuplynula v době vyřízení námitek lhůta pro podání návrhů, všechny 

zájemce o účast.

13.2 Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele

13.2.1 Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i vyhlašovateli do 10 dnů 

od doručení rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud 

vyhlašovatel o námitkách nerozhodl.

13.2.2 Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele a dalšího postupu 

stěžovatele se řídí podle ustanovení § 113 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů.

14 KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

14.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a odborných znalců s podmínkami 

soutěže

Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a odborní 

znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže a zavazují se, že budou tyto Soutěžní 

podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít. 
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14.2 Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci soutěže o návrh souhlas se všemi podmínkami 

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

15 KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

15.1 Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat 

a mohou jich opět využít v jiném případě. 

15.2 Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže

Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů 

udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla 

pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné 

svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny 

autorům.

15.3 Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením 

svých soutěžních návrhů a zveřejnění v katalogu v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

15.4 Závazek vyhlašovatel uspořádat výstavu soutěžních návrhů

Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu 

všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v těchto Soutěžních podmínkách. 

15.5 Protokol o průběhu soutěže

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

poroty, protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty 

a potvrzuje osoba zapisující.

15.5.2 Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, rozhodnutí 

o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech 

soutěžních návrhů, rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a stanovení jejich pořadí, rozhodnutí 

o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání 

poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové poroty a předají jej 

vyhlašovateli.

15.5.3 Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to 

tito členové výslovně požádají.

15.5.4 Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího návrhu rozešle 

vyhlašovatel všem účastníkům soutěže (do vlastních rukou), a zároveň na vědomí České komoře 

architektů.
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16 USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

16.1 Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná

Architektonická soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

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

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění 

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

1993, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy poroty a Českou komorou architektů

Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy poroty na její ustavující 

schůzi a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele.

17 SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, 

konané 08. 02. 2013.

Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 04. 03. 2013.

Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů 

dopisem ze dne 15. 02. 2013 pod č. j. 269-2013/Ce/TC.

………………………………………………

Ing. Josef Pátek

starosta města



Příloha soutěžních podmínek

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

O AUTORSTVÍ

Účastník prohlašuje, že autorem soutěžního návrhu ve smyslu §5 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 

znění pozdějších předpisů je

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

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

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

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

jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte)

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

……………………………………

PODPIS
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