Tisková zpráva
Městys Moravská Nová Ves - urbanisticko-architektonická soutěž
Městys Moravská Nová Ves, ve spolupráci se Společností Petra Parléře o.p.s., vyhlásil
dnem 17. června 2020 veřejnou anonymní urbanisticko-architektonickou soutěž o
nejlepší návrh na přístavbu mateřské školy v Moravské Nové Vsi. Soutěž je pořádána
podle pravidel Soutěžního řádu České komory architektů, která její podmínky oficiálně
schválila 1. června 2020. Podle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, poslouží následně výsledky soutěže pro jednací řízení bez
uveřejnění s autorem vítězného návrhu. Předmětem tohoto řízení bude smlouva o dílo
na předprojektovou a projektovou přípravu stavby a na autorský dozor. Nad přípravou a
samotným průběhem soutěže bdí pozorným a přísným okem nezávislá porota, která také
vybere vítězný návrh a doporučí jej městysu k realizaci. Porota ocení a odmění i další
podnětné návrhy. Složení poroty schválila Česká komora architektů i samospráva
městysu Moravská Nová Ves. Tvoří ji uznávaní a zkušení odborníci z řad renomovaných
architektů, ale také zástupci vyhlašovatele.
Cílem soutěže je nalézt nejoptimálnější řešení úkolu, kterým je přístavba mateřské školy
vybudovat kapacitní školní jídelnu s příslušenstvím a se zázemím, kompletně
rekonstruovat skladovací a výrobní prostory a technologii kuchyně tak, aby odpovídaly
současným standardům a umožňovaly kapacitně pokrýt zájem strávníků. Součástí úkolu
je také vytvoření tělocvičny pro děti z mateřské školy. Kromě svých hlavních funkcí mají
nově vybudované prostory sloužit pro různé společenské akce v obci. Vzhledem
k demografickému vývoji v obci narůstá i poptávka po přípravě jídel pro seniory,
popř. osaměle žijící osoby. Budova mateřské školy, k níž má být přístavba navržena,
není přístupná bezbariérovým vchodem, neboť ten byl v minulosti odstraněn. Zamýšlená
stavba má proto tyto deficity a chybějící funkce nahradit. Zvolený koncept, prostorové i
provozní řešení přístavby mateřské školy, musí být volený v souladu s využitím
bezprostředně navazujícího Sokolského hřiště, na kterém je již umístěn skate park, a
městys zde dále zamýšlí vybudovat hřiště pro basketbal (streetball) či inline dráhu.
Zvolená forma architektury nové přístavby musí být nadčasová, architektonicky i
provozně kvalitní. Návrh musí „komunikovat“ se svým okolím, musí zohledňovat i
doplňovat širší územní vazby. Vyhlašovatel od návrhu očekává vytvoření přívětivého
vnitřního prostředí přístavby i jejího exteriéru, které bude svým pojetím přístavbu vhodně
začleňovat do stavební struktury městyse, bude respektovat stávající objekt mateřské
školky včetně jeho v nedávné minulosti provedených stavebních úprav exteriéru, a
kontext s další okolní zástavbou. Urbanistické řešení by mělo podpořit důležitost a
význam objektu jako jednoho z nejvýznamnějších mezi veřejnou občanskou vybaveností

v městysu, vytvořit odpovídající veřejný prostor v jeho okolí odpovídající významu stavby
a jejího prostředí a respektovat komunikační vztahy v obci. Kromě toho vyhlašovatel
očekává takové řešení, které bude investičně i provozně úsporné a bude zohledňovat
moderní trendy ve veřejném stravování určeném pro děti a mládež.
Zúčastnit soutěže se může každý, fyzická i právnická osoba, pokud splní kvalifikační
předpoklady plynoucí z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek a Soutěžních
podmínek. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na středu 23. září 2020.
Porota pak zasedne k hodnocení došlých návrhů 1. října. Autor nejvýše oceněného
návrhu obdrží částku 120 tis. Kč a k tomu získá právo jako první v řadě, v jednacím
řízení bez uveřejnění podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jednat s městysem
Moravská Nová Ves o uzavření smlouvy o dílo na předprojektovou a projektovou
přípravu stavby a autorský dozor. Oceněny a odměněny budou i další kvalitní a
podmětné návrhy. Celková částka na ceny a odměny činí 330 tis. Kč.
Soutěžní podmínky a podklady si lze opatřit jednoduše tak, že si je každý zájemce
stáhne elektronicky z webových stránek
obce - https://www.mnves.cz/architektonicka-soutez/121-architektonicka-soutez,
z profilu zadavatele - https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283363,
nebo
z webových
stránek
Společnosti
Petra
Parléře,
http://www.cenapp.cz/cz/index.php?page=architektonicke-souteze.

o.p.s.

-

Zájemci o účast v soutěži budou mít také možnost prohlídnout si objekt mateřské školy, a
to buď ve středu 1. července nebo ve čtvrtek 2. července 2020, vždy v čase 13:00 –
14:00 hodin (sraz zájemců bude ve 13:00 hodin před budovou mateřské školy). Dotazy
vyhlašovateli lze klást výlučně v elektronické podobě jejich zasláním na mailovou adresu
sekretariat@mnves.cz až do 30. července 2020. Odpovědí na dotazy budou
zveřejňovány průběžně na webu soutěže https://www.mnves.cz/architektonickasoutez/121-architektonicka-soutez.
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