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Zpracoval
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Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

Regenerace sídliště Zelená louka

Rada města
s ch v a l u j e
01.01
přípravu záměru soutěže o návrh studie „Regenerace sídliště Zelená
louka“
ukládá
02.01
vedoucímu odboru rozvoje města Ing. Miroslavu Francovi zajistit
organizaci soutěže o návrh studie „Regenerace sídliště Zelená
louka“ v předloženém rozsahu

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Komise pro výstavbu a rozvoj města projednala na svém jednání dne 20.1.2020 návrh soutěže na
výběr projektanta studie „Regenerace sídliště Zelená louka“, v rámci kterého by byl proveden výběr
zpracovatele územní studie, která by řešila revitalizaci veřejného prostoru, organizaci dopravy,
veřejnou zeleň, mobiliář, technickou infrastrukturu atd. v prostoru stávajícího sídliště v Horním
Starém Městě.
Minimální řešené území je vymezeno ulicemi Slovenská a Bratrství ze severu, řekou Úpou
z východu (ulice Úpská a Nábřežní), Tovární a Chrpová z jihu, železniční tratí a částečně ulicí
Horská ze západu. Řešené území je v odůvodněných případech možné rozšířit.
Organizace soutěže předpokládá dvoukolový průběh výběru zpracovatele. První kolo bude veřejné, v
rámci kterého zašlou jednotliví uchazeči své portfolio s referencí pěti projektů. Výběrová komise
provede výběr tří uchazečů a vyzve je k účasti v druhém kole. V rámci druhého kola soutěže zašlou
uchazeči studii dle zadání. Každému z uchazečů, který odevzdá návrh splňující podmínky (max. tři
uchazeči), bude přiznána finanční odměna ve výši 200 000,- Kč. S autorem určenému k dopracování
bude následně uzavřena SOD na zpracování studie dle honorářového řádu ČKA. Předpokládaná
hodnota této zakázky (zpracování územní studie) činí 1 100 000,- Kč (bez DPH).
Předpokládá se, že výběrová komise bude sestavena ze sedmi členů (čtyři architekti, z nichž jeden
se specializací na krajinářskou architekturu, dále dopravní inženýr a dvou zástupců města).
Výběrová komise by ve spolupráci se zadavatelem připravila konkrétní znění zadávacích podmínek.
Náklady na účast nezávislých členů komise na jednotlivých jednáních by byly hrazeny z rozpočtu
města.
Pro zapojení veřejnosti do procesu výběru zpracovatele územní studie se předpokládá, že před
zahájením soutěže bude projednání záměru s veřejností, aby do čistopisu zadání soutěže mohly být
promítnuty hlavní požadavky.
Příloha: 1 x návrh výběru zpracovatele studie regenerace sídliště Zelená louka
Výdaje na uskutečnění soutěže nejsou kryty schváleným rozpočtem.
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:
Datum: 22.01.2020

Podpis vedoucího odboru

