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1. ÚČAST NA JEDNÁNÍ

1.1. Přítomni

Řádní členové poroty

Nezávislí: RNDr. Milan Svoboda

Závislí: Milan Tichý

Náhradníci poroty

Nezávislí: -

Závislí: Ing. Petr Studnička

Ing. Dana Teichmanová

Sekretář soutěže

Ing. Kateřina Kandlová
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Přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing. arch. Šárka Kadeřábková

1.2. Omluveni

Ing. arch. Jan Sedlák

Ing. arch. Marek Tichý

Ing. arch. Milan Körner

Ing. arch. Václav Škarda

Ing. arch. Veronika Šindlerová

1.3. Nepřítomni

-

2. JEDNÁNÍ

2.1. Místo konání

Slavnostní Síň Jana Zacha v budově Městského muzea v Čelákovicích, Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice

2.2. Čas zahájení

07. 06. 2013 v 10:27 hodin

2.3. Zahájení jednání

Pan starosta zahájil uveřejnění výsledků hodnocení, poděkoval porotcům za jejich práci, účastníkům soutěže 

za podané návrhy a předal slovo Ing. Petru Studničkovi.

3. UVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

3.1. Seznámení s průběhem soutěže

Ing. Studnička představil průběh soutěže. Oznámil, že soutěžní podklady si vyzvedlo celkem 18 zájemců o účast, 

soutěžní návrh pak byl předložen osmi účastníky, z nichž jeden byl z důvodu absence textové části návrhu 

při hodnocení ze soutěže vyloučen. Pan Milan Tichý řádný člen poroty představil svůj pohled na věc

a konstatoval, že při hodnocení přispěl zejména svou znalostí místních podmínek. 

Ing. Dana Teichmanová konstatovala, že je ráda, že se mohla spolu s odborem rozvoje podílet na výběru návrhů

a spolupracovat s odbornou porotou.

Předseda poroty, RNDr. Milan Svoboda poděkoval Městu za to, že výběr zpracovatele územního plánu provedlo 

formou urbanistické soutěže o návrh s navazujícím jednacím řízením bez uveřejnění. Poděkoval zadavateli 

za přípravu soutěže a soutěžícím, kteří podali své návrhy. Vysvětlil důvod vyloučení soutěžního návrhu č. 6

3.2. Projednání dodatečných dotazů

Porota neměla dodatečné dotazy pro účastníky soutěže, dotazy tedy nebyly projednávány.

3.3. Vyhlášení výsledků hodnocení

Předseda poroty zhodnotil podané soutěžní návrhy takto:
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„ Všechny návrhy, které byly doručeny, vycházejí z kvalitní analýzy území, všechny mají mírně nedotažené 

řešení. Všechny návrhy velice dobře zpracovaly vztah Města a řeky a situovaly těžiště města k řece. Všechny 

návrhy jsou velice konzervativní ve svém přístupu.“

Při samotném hodnocení byl velmi podstatná názor závislých členů poroty, kteří město znají a znají jeho kvality 

a nedostatky.

Dále předseda poroty představil pořadí soutěžních návrhů od třetího místa k prvnímu včetně autorů těchto 

oceněných návrhů. Představil také hodnocení oceněných návrhů, kterým shrnul a upřesnil hodnocení poroty 

uvedené v protokolu o hodnocení soutěžních návrhů. Nakonec poblahopřál oceněným autorům a Městu popřál 

šťastnou ruku v jednacím řízení bez uveřejnění a hodně štěstí do projednávání územního plánu.

Následný postup pro výběr zpracovatele územního plánu představila Ing. Dana Teichmanová.

3.4. Slovo autora vítězného návrhu

Ing. arch. Jitka Fikarová sdělila, jakým způsobem se dozvěděla o soutěži a jaké měla důvody k účasti v ní. 

Zadavateli poděkovala za uspořádání soutěže a přislíbila účast v jednacím řízení bez uveřejnění.

4. PODMÍNKY ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHŮ

Všechny soutěžní návrhy budou v období od 11. 06. 2013 do 21. 07. 2013 vystaveny v prostorách Radnice Města 

Čelákovic, náměstí 5. května 1/11. V období od 21. 07. 2013 do 30. 08. 2013 může být výstava krátkodobě 

přemístěna do jiných prostor v městských částech Záluží u Čelákovic či Sedlčánky.

Návrhy budou zpřístupněny na internetových stránkách zadavatele a internetových stránkách České komory 

architektů. Návrhy v digitální podobě budou zpřístupněny též na vlastní facebookové stránce soutěže o návrh 

„Územní plán Čelákovic - ideový návrh“.

5. UKONČENÍ JEDNÁNÍ

5.1. Čas ukončení

07. 06. 2013 v 10:45 hodin

Zapsal dne 07. 06. 2013

Ing. Kateřina Kandlová

referent odboru rozvoje města


		katerina.kandlova@celakovice.cz
	2013-07-02T13:58:43+0100
	Čelákovice
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




