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OKRM/126/2017/Z/62

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 6. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj konaného 

dne 26. 9. 2017

Přítomni: Ing. arch. Jiří Brůha, Vlastimil Hoch, Vladimír Petráš, diplomovaný technik, 
Ing. arch. Marie Petrmanová, Ing. Tomáš Trantina, Ing. arch. Miroslav Vodák

Omluveni: Ing. Jaroslav Mach, Bc. Vladislav Nadberežný, Libuše Oulehlová, Petr Tichý, 
Jan Tomeček

Nepřítomni:

Hosté: Ing. František Konečný, Ph.D., Adam  Lenc, Ing. arch. Jan Němec, 
Ing.  Zdenek  Vích, CSc.

Schválený program:

1. Úvod
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod. Jednání řídil Vlastimil Hoch. Program byl schválen 
a jednotlivé body budou projednány podle časových možností.

2. Prezentace projektu Depozitář Národního zemědělského muzea (Ing. Zdeněk Vích, CSc.)
-        Ing. Zdeněk Vích, CSc., náměstek GŘ pro evropské dotace a stavební investice 
Národního zemědělského muzea, s.p.o. (NZM), představil projekt “Depozitárně-
expozičního objektu NZM v areálu Výstaviště České Budějovice“. Projekt zapadá 
do dlouhodobé strategie Národního zemědělského muzea. Letos byla vypsána dotační 
výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze které je možné zajistit 
financování v rozsahu cca 123 milionů na celý projekt (z toho cca 70 milionů bez DPH na 
samotnou realizaci stavby). Aktuálně je projekt připravený k podání žádosti o podporu 
z programu IROP a do konce roku by mělo být vydáno společné ÚR a SP. Pokud bude 
vydáno rozhodnutí o podporu projektu z IROP, k realizaci stavby by mělo dojít v letech 
2020 - 2021. 
 
-        Adam Lenc / INTERPROJECT s.r.o / představil projekt stavby – navržené 
architektonické, urbanistické a konstrukční řešení reaguje na zadání zadavatele a širší 
vztahy v území. Stavební pozemek se nachází v severovýchodním rohu výstaviště a záměr 
je v souladu s územní studií Výstaviště-sever. Stavba má hlavní objem ve tvaru 
třípodlažního “sila“ (odkaz na zemědělskou stavbu), kde je umístěna interaktivní expozice, 
výstavní sál a depozitář. Tato hmota je doplněna administrativní částí se zázemím a vstupní 
halou. 
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-        Komise vedla poměrně rozsáhlou diskusi jak o konkrétní stavbě, tak o způsobu zadání 
veřejné zakázky. Vzhledem k pokročilému stavu přípravy a projednání nepřijala žádné 
doporučení.
 
-        M. Vodák požádal, zda by kompletní studie stavby mohla být zveřejněna na profilu 
zadavatele (pokud možno úplná grafická a textová část, včetně tabulky bilancí, jako je tomu 
u architektonických soutěží) a také o možnost zaslání protokolu o hodnocení nabídek 
z výběrového řízení (jaká byla použita kvalitativní kritéria a jak byla hodnocena).

3. Diskuse  (Rekonstrukce nádraží, Žižkova kasárna, plastiky u sportovní haly, stěhovaní 
úřadu do Domu umění, Science centrum u výstaviště)
-        Komise dále diskutovala o tématu kvality architektury veřejných staveb a celém 
procesu, který vede k jejich vzniku. Dlouhodobým problémem se ukazuje jak způsob 
zadávání veřejných zakázek, tak prezentace záměrů směrem k odborné i laické veřejnosti. 
M. Vodák zmínil, že existuje vládní strategie “Politika architektury a stavební kultury ČR“, 
která popisuje odpovědnost veřejných zadavatelů za vznik kvalitních staveb a prostředí 
a také nástroje, jak toho dosáhnout (včetně odpovědnosti jednotlivých aktérů). Na některém 
z příštích zasedání by bylo možné odprezentovat hlavní teze a několik pozitivních 
i negativních příkladů konkrétních realizací.

4. Závěr
-        Další termíny zasedání komise budou upřesněny podle časových možností. Témata 
pro jednání budou upřesněna podle připomínek členů komise a RM.
 
-        Zasedání komise skončilo v 19:00.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

6. jednání komise rady města pro architekturu a územní rozvoj bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 26. 9. 2017

Zapsal(a): Ing. arch. Miroslav Vodák, člen komise

Ověřil(a): Ing. Tomáš Trantina

Vlastimil Hoch
předseda komise


