
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 39 
 DNE: 23. 3. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 604/2020/RUP, MA 

 

NÁZEV: 
Architektonická soutěž o návrh „Potenciál města Žďáru n.S. –  

soutěž o návrh, I. kolo 

 

ANOTACE: 
Radě města jsou předloženy ke schválení výsledky 1. kola architektonické soutěže o návrh na 
lokalitu ul. Neumannova, Žďár nad Sázavou 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje výsledky 1. kola architektonické soutěže o návrh „Potenciál 
města Žďáru n.S.“ podle návrhu hodnotící komise   
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu a 
marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Ing. Irena Škodová,  

                  Ing. arch. Ryška, MA 
Předkládá: RUP, MA  
 

 



 
Název materiálu: Potenciál města Žďáru n.S. – soutěž o návrh, I. kolo    
 
Počet stran:   2 
Počet příloh:  1 – Protokol z hodnotící schůze I.fáze  
 
 
Popis 
21. 10. 2019 schválila rada města vyhlášení soutěže o návrh Potenciál města Žďáru nad Sázavou. 
Ve vyhlášeném termínu bylo doručeno 9 návrhů, u nichž byl posouzen požadovaný obsah a které 
byly následně předloženy hodnotící porotě. 
 
Protokol a podklady z hodnotící schůze I. fáze soutěže budou prezentovány městským architektem 
na jednání rady města.  
 
K hodnocení bylo předloženo  9 návrhů  
Porota doporučuje přijmout do II. fáze návrh č.: 2, 3, 9, 5 
Porota doporučuje vyloučit ze soutěže návrhy: 1, 4, 7, 6, 8  
 
Návrhy jsou po celou dobu hodnocení anonymizované.   
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Náklady na soutěž ve výši 800 tis. Kč jsou kryty položkou Výdaje – Komunální služby a územní 
rozvoj – Soutěž o návrh – Potenciál ZR. 
 
 
Geneze případu 
RM č. 85, konaná 12.3.2018 usn.jč.1457/2018/ORUP  
RM č. 92, konaná 26.6.2018 usn.jč. 1603/2018/ORUP – Strategie Centrum  
ZM č. 30, konané 6.9.2018, usn.j.č. 30/2018/RUP,MA/5 – Strategie Centrum  
RM č. 18, konaná 1.7.2019, usn.j.č. 275/2019/RUP – Plná moc pro MA k přípravě  
RM č. 24, konaná 21.10.2019, usn.j.č.392/2019/MA, RUP -  vyhlášení soutěže o návrh   
 
 
Návrh řešení 
Schválení předloženého návrhu.  
 
 
Varianty návrhu usnesení 

 
• Rada města po projednání schvaluje výsledky 1. kola architektonické soutěže o návrh 

„Potenciál města Žďáru n.S.“ podle návrhu hodnotící komise 
 

• Rada města nesouhlasí s navřeným řešením a ukládá …(doplnit komu)..následující postup …. 
 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit usnesení v předloženém znění  
 
 
Stanoviska  
--- 
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