
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 43 
 DNE: 30.5.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 664/2016/ORÚP, MA 

OBSAH: 
 

Architektonická soutěž ul. Nádražní    

ANOTACE: 
Návrh na vyhlášení architektonické soutěže na lokalitu ulice Nádražní včetně návrhu 
rozpočtových opatření  

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání  
- schvaluje přípravu architektonické soutěže ulice Nádražní jako soutěže otevřené, 

jednokolové, ideové, administrativně zajišťované Ing. arch. Zbyňkem Ryškou ve spolupráci 
s externím konzultantem a odborem rozvoje a ÚP,  

- doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření ve výši 450 tis. Kč na posílení položky 
Územní plán, studie z rezervy rozpočtu města 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: Ing.arch. Zbyněk Ryška, Ing. 
Irena Škodová   
 

Předkládá: městský architekt a odbor rozvoje a 
ÚP 
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Název materiálu: Architektonická soutěž ulice Nádražní, Žďár nad Sázavou   
 
Počet stran:   6 
Počet příloh:   Zápis vč. příloh 
 
Popis 
Nádražní ulice je jednou z nejdůležitějších ulic našeho města. Spojuje vlakové a autobusové 
nádraží 850 m dlouhou komunikací, která se ve třech úsecích mění z komunikace v rozvolněné 
zástavbě sídliště, přes oboustranně řadově obestavěnou ulici na pěší zónu. Protože se již několik 
let připravuje rekonstrukce inženýrských sítí v úseku od objektu České pošty k okružní křižovatce a 
stejná rekonstrukce bude muset proběhnout i na pěší zóně, zvažuje město jak k této lokalitě 
přistoupit komplexněji, aby byla řešena jako navazující prostory, které spolu vytvoří jeden 
kompaktní a fungující celek.  
Ing. arch. Zbyněk Ryška, zajišťující pro město konzultační činnost v oblasti architektury a 
urbanismu kontaktoval členy České komory a architektů a projednal s nimi možnosti vyhlášení 
architektonické soutěže ulice Nádražní. Z tohoto jednání je v materiálu předkládám zápis z jednání 
včetně situace s rozdělením území na etapy a rozpočtové rozvahy. 
 
Pro další postup přípravy je nutné zvolit a rozhodnout o postupu, jakým bude soutěž připravována. 
 
Varianty postupu: 
- architektonická soutěž - administrace externí viz příloha (organizátor Igor Kovačevič, CEEA, 
kovacevic@ccea.cz) 
- architektonická soutěž - administrace Ing. arch. Ryška + odbor rozvoje + externí konzultant 
(možná ing. Petr Velička, mp@mparch.cz) 
- souběžné zadání studie nejméně třem architektonickým ateliérům (neregulérní soutěž) 
Varianty vyhlášení  
Otevřená / uzavřená 
Jednokolová / dvoukolová 
Projektová / ideová 
 
Geneze případu 
Viz. Popis  
 
Návrh řešení / postup 
Vyhlášení architektonické soutěže otevřené, jednokolové, ideové administrované Ing. arch. 
Zbyňkem Ryškou ve spolupráci s externím konzultantem a odborem rozvoje a ÚP.  
 
Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání 

- schvaluje přípravu architektonické soutěže ulice Nádražní jako soutěže otevřené, 
jednokolové, ideové, administrativně zajišťované Ing. arch. Zbyňkem Ryškou ve spolupráci 
s externím konzultantem a odborem rozvoje a ÚP,  

- doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření ve výši 450 tis. Kč na posílení položky 
Územní plán, studie z rezervy rozpočtu města 

• Rada města po projednání navrhuje tento postup .…. 
 
Doporučení předkladatele 
Viz návrh usnesení. Zároveň je nutné schválit rozpočtová opatření, kterými bude posílena položka 
Územní plánování, studie o 450 tis. Kč.  
 
Stanoviska odborů  
Požadavek byl projednán a schválen finančním odborem. Rozpočtovým opatřením bude 
provedeno krytí požadavku převodem z rezervy rozpočtu města.   
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Architektonicka soute i Nadrainf 
Zapis z jednani s CKA, Brno, 2.2.201 b 

lng, Petr Vsetecka, clen pracovni skupiny pro souteze, • 420 776 698 966, transat@volny.c z 
Mgr. Tereza Zemanova, sekre tar pracovnf skupiny p ro sout t?ie, +420 542 211 809, tereza.zemanova@cka.cc 
lng, Arch. Zbynek RySI<a, mestsJ<Y architekt .Zcrar nad sazavou, • 420 736 605 107, zbynek@refuelcz 

format souteze 

otevi'ena I vyzvana 

- vzhledem k zakonne Uprave lze v souCasn& dob9 vypsat soutei o n8vrh jako vyzvanou pouze, nejedna~li 
se o soutei pohybuj id se v reiimu Z8kona. (T edy v pffpadG zakiJzky mal9ho rozsahu.) Nutna konzultace s 
pravnlkem._ 
- moino modelovat dodavatele pomod krit&rij: 
1) sloienf tYmu - architekt dopravnf inienYr, krajindiskY architekt 
2) reference - realizovanY proj ekt podobneho rozsahu v poslednich peti letech 
3) termin plnenf zakazky 

jednokolova I dvoukolova 

- moinost korekce a upiesnenr zad8nf po prvnfm kale 
- vE!tSf rozsah a podrobnost ve 2.kole 

projektova I ideova 

-cast zadat jako projektovou- budou zadany navazuj fci st upn8 projektov& dokumentace 
- nav azuj fci Uzemf zadat jako ideovou - zfskame mySienky rozvoje Uzemf, napfiklad d o Uzemne planovad 
d okumentace, nemusf b.yt zadany d aiSi stupn8 PO 

odvolani 

-moine pouze pfi sloZenf peneini kauce 

navazujici jednaci rizeni bez uvei'ejnini (JRBU) 

- jed nanf s p rvnfmi tiemi ocenEmYmi 
- krit t?ria 
1) umfstenf v soutezi 50% 
2) cena projektu 30% 
3) portfolio realizov anych zakazek podobMho rozsahu 20% 
4) dodrleni rozpoetu a terminu plnenf pod pokutou 

5) slolenf tymu 
6) smlouva 



 

Porota souteze 

zavis li 

- starosta, mestskY archit ekt? 

nerivisli 

- pfedseda: nt?jaka persona, doc. lng.arch.Antonfn Novak? lng, arch. Ladislav Kuba? 
- mfstni archit ekt navrieny CKA? 
- dalsf navrzeny CKA? 

odborni poradci 

- odbornik na Uzemnf pl8novanr 
- rozpottai 
- dopravnf inienYr 

Ceny 
- CKA poiaduje na odmimy 1% z ceny projekru 

Priprava souteze 

Podklady 

- pclohopisne a vyskopisne zamel enf lokality 
- inienYrske sft& 
- feSene Uzemi 
- katastn~lnf mapa 
- majetkova mapa 
- ortofotomapa 
- fotodokumentace 
- zakresove fotografie 
- aktu81nf Uzemni plan 
- zp racovanf pl edbeineno rozpot~J odbomlkem 
- v)ikaz v)imer, tab ulka pro vyplnenl 

Soutiini podminky 

- vypracovanr 0 2.2016, konzuttace s pr&vnim oddelenfm a CKA 
- navrh schvalujeCKA, 14dni 
- u !::tavuj fci ~hGzc p o roty, £chv 81cnf SP 
- vydanf regulernost i CKA, 14dnf 
- schv81eni radou m9sta 
- konec dubna 20 16 

prilohy: 
rozpoC:tova ro zvaha 
feSene Uzemi 
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