Pravidla pro udělování čestného ocenění města Uherské Hradiště
DŮM ROKU
článek 1
a) Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních realizovaných projektů
v oblasti stavebnictví ve městě Uherské Hradiště za uplynulý rok
a přiblížení takových děl, jejich investorů, autorů a dodavatelů širší laické i odborné veřejnosti.
b) Ocenění uděluje Město Uherské Hradiště
článek 2
DŮM ROKU / STAVBA ROKU je čestné ocenění kvality architektonického nebo stavebního
díla, který splňuje následující podmínky:
a) DÚM ROKU
1. Dům - objekt má charakter novostavby nebo je po komplexní rekonstrukci.
(za komplexní rekonstrukci lze považovat objekt, u něhož rekonstrukční práce
zahrnují alespoň 50 % objemu objektu, nelze sem zahrnovat úpravy fasád, či
drobné dispoziční změny, přestože představují potřebný regenerační zásah),
2. Objekt je objektem bytovým, sportovním, výrobním, administrativním nebo objektem
jiné občanské vybavenosti a služeb,
3. Objekt byl stavebně dokončen a zkolaudován v uplynulém roce,
4. Objekt se nachází na území města Uherské Hradiště,
5. Objekt je nejen výjimečným architektonickým dílem, ale je příspěvkem k výraznému
zvelebení architektonicko-urbanistické úrovně vzhledu města.
b) STAVBA ROKU
6. Pokud bude mít stavba jiný charakter než „dům“, např. most, park, náměstí apod.
lze ji do hodnocení zahrnout jako STAVBA ROKU. V tomto případě lze v jednom
roce výjimečně vedle ocenění Dům roku udělit i ocenění Stavba roku,
7. „Stavba“ je nejen výjimečným stavebním dílem, ale je pro město mimořádným
stavebním počinem.
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článek 3
Objekty do soutěže lze přihlásit tímto způsobem:
1)

Přihlašovatelem může být: investor, projektant, dodavatel stavby a další fyzické či
právnické osoby, které dodrží předepsaný způsob.

2)

Přihlášku tvoří panel formátu A2, který je k dispozici u sekretáře soutěže – Útvar
městského architekta.
Pojednání panelu musí umožňovat dlouhodobou prezentaci a archivaci. Formát
panelu je závazný, forma a obsah je orientační.
Na panelu přihlašovatel formou písemnou, grafickou a obrazovou představí
kandidáta na ocenění:

a) textová část
- název objektu
- parcelní číslo nebo číslo popisné
- investor
- autoři projektu
- dodavatelé stavby, interiérů, speciálních prací
- data zpracování projektu, povolení, zahájení a ukončení stavby, datum kolaudace
- cena za m3 obestavěného prostoru / cena za m2 podlažní plochy
- stručný popis architektonicko-urbanistického, provozního a dispozičního řešení
- stručný popis stavebně konstrukčního, technologického řešení s odkazem na
případnou originalitu, ekologické nebo energeticky úsporné řešení apod.
b) výkresová část dokumentující řešení objektu (volně zmenšeno)
- situace s širšími vztahy
- půdorys typického podlaží
- případně řezy, pohledy, detaily, atd.
c) obrazová část
- fotodokumentace co nejkomplexněji představující objekt
d) elektronická přihláška
- pouze údaje z přihlašovacího panelu v digitální podobě na elektronickém CD nosiči
ve formátu PDF
článek 4
a) Vyhodnocení přihlášených objektů provádí hodnotící komise, které předsedá starosta
města nebo v případě jeho nepřítomnosti předseda odborné komise rady města pro
Architekturu a regeneraci MPZ.
b) Činnost komise zajišťuje a administruje sekretář soutěže - pracovníci útvaru městského
architekta.
c) Hodnotící komisi tvoří:
-

Členové odborné komise rady města pro Architekturu a regeneraci MPZ,
Architekti autorizovaní u České komory architektů nebo praktikující architekti
všichni s trvalým bydlištěm v obvodu města s rozšířenou působností - v ORP
Uherské Hradiště,

d) Jednotlivé objekty budou hodnoceny podle těchto kritérií:
-

Celkový stavebně architektonický výraz díla a urbanistické řešení,
Společenské poslání a přínos díla,
Kvalita a jakost stavebních prací,
Vhodnost použití technologií, stavebních materiálů a výrobků,
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e)

Dopady na ekologii, energetická úspornost,
Další ukazatele stavby (např.: doba realizace, rozsah díla ve vztahu k nákladům,
originalita řešení apod.).

Členové hodnotící komise jsou povinni před zahájením posuzování přihlášených
objektů oznámit svoji případnou podjatost. Hodnotící komise rozhodne, zda tento člen
může hodnotit uvedené dílo, ke kterému podjatost oznámil.
článek 5

a)

Výsledek hodnocení předkládá sekretář soutěže – útvar městského architekta
k projednání v radě města a ke schválení zastupitelstvem města.

b)

Pokud zastupitelstvo města neschválí návrh doporučený hodnotící komisí, nebude za
daný rok čestné ocenění DŮM ROKU / STAVBA ROKU uděleno.

c) Ocenění DŮM ROKU / STAVBA ROKU má formu drobného uměleckého díla tabulky. Přihlašovatel oceněného objektu následně zajistí osazení tabulky na
důstojné a viditelné místo na domu nebo stavbě.
d)

Ve zcela mimořádných situacích, kdy se v soutěži za jeden rok sejde konkurence více
unikátních architektonických a významných stavebních počinů, lze udělit více
hlavních ocenění DŮM ROKU / STAVBA ROKU.

i)

Udělení čestného ocenění je slavnostním aktem. Ocenění předává osobně starosta
nebo jeho zástupce při slavnostním setkání. Setkání se účastní přihlašovatelé všech
domů a staveb včetně dalších účastníků jejich výstavby, zastupitelstvo města a
neposlední řadě také členové hodnotící komise.

j)

Všichni účastníci soutěže – přihlašovatelé i těch neoceněných staveb v daném roce
obdrží pamětní list, za účast v soutěži.

Tento Statut ceny města Uherské Hradiště byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Uherské Hradiště č. 206/14/ZM/2016 ze dne 5.9.2016 a nabývá platnosti a účinnosti dnem
schválení v zastupitelstvu města.

Příloha:
Orientační časový harmonogram průběhu soutěže:
leden - únor

vyhlášení soutěže v médiích
předání prezentačních panelů soutěžícím – přihlašovatelům

březen – duben

uzávěrka přihlášek
zpřístupnění a prezentace přihlášených objektů

červen - září

jednání hodnotící komise
usnesení zastupitelstva města

září - říjen

slavnostní předání ocenění
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