
Pořadové číslo:  24/3 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 13.1.2017 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 23. 1. 2017 

Zpravodaj:  Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Výbor  pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Zpracovatel:  Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova 

 

Název návrhu: 

Urbanistická soutěž na okolí tzv. průpichu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr vyhlásit otevřenou anonymní urbanistickou soutěž za účelem nalezení 

městotvorného řešení bloků kolem tzv. „průpichu,“ jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic 

Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova a Kojetínská tak, jak je vymezeno 

v grafické příloze 3 k tomuto usnesení s tím, že řešené území bude přesně specifikováno 

v návrhu soutěžních podmínek. 

 

2 ukládá Radě města vypracovat do června 2017 ve spolupráci s Českou komorou architektů 

zadání, soutěžní podmínky a podklady pro vyhlášení této soutěže a soutěž vyhlásit. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

usnesením č. VPRID/27/02/2016 ze dne 31.10.2016 

1. VPRID doporučuje zahájit jednání o společném postupu ve věci lokality Průpich se společností 

JUTA, a.s. 

2. VPRID doporučuje ZM vyhlášení ideové urbanistické soutěže na budoucí podobu území 

vymezeného Kojetínskou, Husovou, Kramářovou, Havlíčkovou a Komenského ulicí (viz 

mapka) 

3. Zadání soutěže bude předloženo k připomínkování VPRID. 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Území okolo tzv. „průpichu“ je dnes vnímáno veskrze negativně. Jedná se o podvyužívané území 

obytného a průmyslového brownfieldu a navazujících ploch zástavby s celkovým rozsahem 16 ha. 

Nepoměrnou velikost bloku vůči měřítku města ilustruje obrázek v příloze č.1. Současná velikost 

bloku kolem JUTY a pivovaru je násobně větší než kdekoli jinde ve městě. Doposud zůstává území 

vyplněno hlavně průmyslovou výrobou a tzv. brownfields, ať již obytnými, či průmyslovými. 

Připravovaná dopravní stavba čtyřproudé, směrově dělené komunikace v šíři od 15 do 18 m, tzv. 

„průpichu“ území otevře a zpřístupní i z jiných směrů. Předpokládá se, že dokončení dálnice D1 

převezme významný podíl tranzitní dopravy z této silnice a otevře se tak jedinečná historická 

příležitost vytvořit z této lokality kvalitní městskou čtvrť. 

  

Územní plán v tomto území definuje pouze kategorii funkčního využití (smíšené obytné plochy nebo 

smíšené plochy občanského vybavení a výroby, v plochách stabilizovaných nebo přestavbových, viz 

výřez z ÚP příloha č. 2), nedefinuje však veřejná prostranství ani trasy vedení kapacitních 

inženýrských sítí (zejména odkanalizování území a zásobování pitnou vodou), čímž revitalizaci plochy 

komplikuje. Neposkytuje dostatečně podrobné měřítko a chybí také stanovení základních principů 

městské struktury - uličních čar a profilů ulic. V tomto směru nebyla dosud zahájena odborná ani 

veřejná diskuze, a přitom je nutné přemýšlet, jakým způsobem zde hledat příležitosti pro kvalitně 

směřované investice. Územní plán počítá se smíšenou obytnou zástavbou. Jedním ze všeobecně 

rozšířených způsobů, jak získat kvalitní návrh a zkušeného zpracovatele projektu je architektonická 

soutěž. Výsledkem soutěže by měla být urbanistická studie, na kterou naváže zpracování 

regulačního plánu, případně územní studie.  

Řešené území, rámcově definované VPRID ulicemi Kojetínskou, Husovou, Kramářovou, 

Havlíčkovou a Komenského (dle přílohy č. 3 materiálu), je určeno s ohledem na jeho širší 

urbanistické souvislosti. Hranice řešeného území probíhá po vzdálenější straně vymezujících 

ulic z důvodu možnosti alternativního napojení na okolní zástavbu jinak, než jak existuje 

v dnešní době.  
Architektonická soutěž obecně - soutěž o návrh 

Architektonická soutěž je Českou komorou architektů považována za nejtransparentnější, a zároveň 

nejúčinnější a nejúčelnější způsob výběru vhodného řešení, protože je veřejně kontrolovatelná. 

Architektonická soutěž je otevřená všem autorizovaným architektům a sejde se v ní tudíž větší 

množství návrhů požadované stavby. Účelem soutěže je vybrat na základě porovnání všech 

získaných řešení ten nejvhodnější návrh a zároveň dává možnost takto určit zpracovatele 

navazujících stupňů dokumentace. Soutěž přináší zároveň názor kvalifikované odborné poroty, 

která se skládá jak ze zástupců investora (resp. města), tak z nezávislých odborníků.  
Architektonická (resp. urbanistická) soutěž je v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách 

č. 134/2016 Sb. (soutěž o návrh dle § 143 až § 150). Zpravidla pak na základě takto získaného 

návrhu zadavatel zadá vybranému účastníkovi veřejnou zakázku na služby (tj. projektové 

práce), pro jejíž zadání použije jednacího řízení bez uveřejnění. V případě veřejné soutěže o návrh 

a následné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění se jedná v podstatě o dvě samostatná 

zadávací řízení, kdy pouze realizace veřejné soutěže o návrh je důvodem pro další postup v jednacím 

řízení bez uveřejnění. 

Tato část zákona se vztahuje na zadavatele, pokud předpokládaná hodnota soutěže o návrh odpovídá 

nejméně finančnímu limitu stanovenému pro případ alespoň podlimitních veřejných zakázek na 

služby. Veřejný zadavatel může takto postupovat i tehdy, pokud předpokládaná hodnota soutěže o 

návrh tohoto finančního limitu nedosáhne. 

  

Zákon o veřejných zakázkách se v popisu soutěže o návrh omezuje pouze na míru nezbytně nutnou. 

Proces celé soutěže o návrh se musí odvíjet od konkrétněji definovaných pravidel dle Soutěžního řádu 

České komory architektů (ČKA), případně mezinárodních pravidel.  

  

  

Ekonomické hledisko soutěže 

Z ekonomického hlediska je uspořádání soutěže jednorázovou nákladovou položkou. S ohledem na 



rozsah, komplexnost, množství variant, dlouhodobost záměru a předpoklad zkvalitnění životního 

prostředí vymezené lokality invenčním způsobem nelze posuzovat vhodnost uspořádání takové 

soutěže jen a pouze na základě ekonomických ukazatelů. 

Finanční prostředky, které je nutno vynaložit bezprostředně v souvislosti s konáním řádně vyhlášené 

soutěže, nejsou omezeny jen na ceny, odměny a náhrady, byť činí z celkové částky na soutěž 

vynaložených prostředků jejich rozhodující část. Vedle těchto finančních prostředků musí být 

vyhlašovatel soutěže připraven i na vynaložení dalších prostředků s konáním soutěže bezprostředně 

spojených (příprava soutěže, uspořádání výstavy návrhů, odměny porotcům aj.). 

  

Soutěžní řád definuje přiměřené ceny a odměny soutěžících. Po konzultaci s ČKA byly náklady na 

soutěž odhadnuty ve výši cca 750 tis. Kč. 

  

Předpokládané náklady jsou souhrnem odhadovaných nákladů na: 

1) Přípravu soutěže – zpracování soutěžních podmínek a podkladů, zajištění vyhlášení soutěže v tisku, 

zajištění podkladů pro soutěžící (geodetické zaměření, fotografie z nadhledu, fotodokumentace 

lokality, průzkumy apod.) 

2) Ceny a odměny – dle soutěžního řádu ČKA (§12 odst. 1d) tvoří souhrn cen a odměn 10% ceny 

územně plánovací dokumentace (zde regulačního plánu). Přihlíží se k rozsahu a obtížnosti soutěže. 

Řešené území čítá cca 16 ha.  

3) Jednání poroty – činnost nezávislých členů poroty je honorována jako činnost vysoce až velmi 

vysoce kvalifikovaná. Náklady se budou odvíjet od délky jednání. Předpokládají se 3-4 jednání 

(ustanovující, odpovídání dotazů, hodnocení, v případě dvoufázové soutěže 2x). Hodinová sazba činí 

běžně 800-1000 Kč, přičemž zahrnuje veškeré náklady porotců. Předpokládá se 9 členná porota se 

4 náhradníky, přičemž nezávislou část bude tvořit 7 osob. Celková očekávaná délka jednání je mj. 

odvislá od počtu doručených návrhů, předpokládáme 30 hodin jednání. 

4) Činnost sekretáře soutěže a přezkušovatele. Sekretář – asi 50 až 100 hodin (asi 400 Kč/h), 

přezkušovatel – 15 až 80 hodin (asi 800 Kč/h), dle počtu návrhů. Očekáváme, že tuto funkci by zastali 

zaměstnanci magistrátu. 

5) Práce odborných znalců - pro práci poroty je vhodné vypracování stručného odborného hodnocení 

tzv. odbornými znalci. Navrhujeme zapojit odborníky na dopravu, ekonomiku a životní prostředí. 

Znalci zpracují posudky pro porotce předem a budou k dispozici při hodnocení návrhů. Očekáváme 20 

hodin práce v hodinové sazbě 750 Kč/hod. 

6) Výstavu, případně vydání katalogu či jiných propagačních materiálů – zahrnuje přípravu výstavy 

vč. uspořádání vernisáže, zajištění předtiskové přípravy a tisku katalogu soutěže, propagaci a 

prezentaci výsledků veřejnosti 

  

Doporučené ceny jsou orientační a schvaluje je vždy vyhlašovatel. 

  

Odhad nákladů urbanistické soutěže  

Soutěžní podklady (zaměření, fotodokumentace, 

průzkumy) 

51 000 Kč  

Práce odborné poroty 210 000 Kč  

Práce odborných znalců 48 000 Kč  

Ceny a odměny 250 000 Kč  

Výstava, soutěžní katalog, propagace 80 000 Kč  

Rezerva 15% 95 850 Kč  

Celkové náklady (zaokrouhleno) 750 000 Kč  

  

  

  

  

Příklady obdobných soutěží z jiných měst ČR  

PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO V UHERSKÉM HRADIŠTI (2014) 

Předmětem soutěže byla idea urbanistického řešení přeměny území o výměře cca 17 ha, které je 

postupně uvolňováno v souvislosti s probíhající modernizací areálu Uherskohradišťské nemocnice. 



Celkem 13 odevzdaných návrhů 

  

  

ÚZEMNÍ STUDIE – JIHLAVA, I. ETAPA (2016) 

Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování konceptu územní studie, který vyřeší uspořádání 

zástavby, dopravní obslužnosti a optimálního vymezení veřejných prostranství v pěti lokalitách 

v statutárním městě Jihlava. Územní studie mají navrhnout sjednocení majetkoprávně nehomogenních 

území do jednoho celku, stanovit jeho celkovou koncepci, budoucí parcelaci a prostorovou regulaci 

budoucí zástavby při respektování územních limitů vyplývajících z územního plánu a platných 

právních předpisů. Celkem 27 odevzdaných návrhů 

  

REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN ARMÁDY ČR POD RADOBÝLEM (2014) 

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace 

území bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem. Celkem 14 odevzdaných návrhů 

  

Výše uvedené příklady ukazují, že otevřené soutěže mají vysokou přidanou hodnotu pro jejich 

pořadatele, který je konfrontován s množstvím ideí, které nemohou přirozeně z jediného subjektu 

vzejít. 

  

Přílohy:  

- obrázek velikost bloku kolem JUTY a Pivovarů vůči měřítku města 

- výřez z územního plánu 

- vymezení řešeného území  

 

 


