
Podnět 12/12 Návrh na přehodnocení soutěže fasáda roku. 

 

Soutěž Přerovská stavba roku 2014, která navázala na dřívější ročníky soutěže Fasáda roku, 

byla vyhlášena usnesením Rady města č.269/12/5/2015, kterým zároveň Rada města 

jmenovala soutěžní porotu a pověřila Odbor koncepce a strategického rozvoje (dále ROZ) 

realizací samotné soutěže. 

Rada města Přerova usnesením č. 519/20/5/2015 schválila výsledky soutěže Přerovská stavba 

roku 2014, vzala na vědomí podněty členů poroty pro další ročníky soutěže a uložila 

vedoucímu odboru ROZ vypracování nových zásad soutěže. Odbor ROZ sestavil nové 

soutěžní podmínky, kterými se mění stávající soutěžní podmínky v těchto bodech: 

 

bod 3. Do soutěže je možno přihlásit dílo, které je součástí řádně ukončené (např. 

zkolaudované, ohlášené, či předané) stavby v roce 2015 a 2016, u interiérů a novostaveb i v 

roce 2014. 

bod.5  . S titulem v kategoriích Novostavba, Rekonstrukce a Panelový dům je spojeno 

finanční ohodnocení ve výši 50 000,- Kč, s titulem v kategorii Interiér ve výši 10 000,- Kč. 

bod.6. Posouzení provede odborná porota jmenovaná Radou města Přerova.           

Posouzení přihlášených děl proběhne nejpozději do …………, výsledky budou zveřejněny 

nejpozději v termínu do ……Díla budou posuzována a výsledky budou schvalovány bez 

uvedení vlastníka objektu, autora projektu a dodavatele stavby (anonymizaci 

zajistí  organizační pracovník). Vlastníci vítězných objektů, autoři projektů a dodavatelé 

stavby budou zveřejněni až po schválení výsledků v Radě města.       

Porota má výhradní právo nenavrhnout udělení titulu „Přerovská stavba roku“ usoudí-li, že 

žádné přihlášené dílo nesplňuje požadavky poroty. Stejnou pravomoc může porota uplatnit i u 

čestných uznání. Porota zdůvodní výběr oceněných děl v jednotlivých kategoriích. 

      Soutěžní porota má možnost sama nominovat stavby do jednotlivých kategorií soutěže . 

bod 7. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby: 

a) které se bezprostředně podílely na vypracování těchto soutěžních podmínek  

b) které jsou členy soutěžní poroty 

c) které jsou členy Zastupitelstva města Přerova 

 

bod 8. Pokud se přihlásí pouze jeden soutěžící v dané kategorii, soutěž bude v dané kategorii 

zrušena. 

 

 

Rada města Přerova usnesením č. 665/24/4/2015 schválila nové soutěžní podmínky 

soutěže Přerovská stavba roku. Tyto soutěžní podmínky budou platit pro ročník 2016 a 

další, pokud nebude rozhodnuto jinak. 

 

 

Za odbor koncepce a strategického rozvoje Pavel Gala 
 

 


