DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 21.10.2019
Návrh na udělení čestného ocenění města Dům roku a Stavba roku 2018

Důvod předložení:
Udělení čestného ocenění města Uherské Hradiště DŮM ROKU 2018 a STAVBA ROKU 2018.

Základní fakta:
Dům roku / Stavba roku je čestným oceněním kvality architektonického nebo stavebního díla, které
splňuje podmínky definované ve schválených Pravidlech pro udělování čestného ocenění města
Uherské Hradiště Dům roku.
Pokud má stavba jiný charakter než „dům“ lze ji do hodnocení zahrnout jako STAVBA ROKU. Taková
Stavba je nejen mimořádným stavebním dílem, ale je pro město výjimečných stavebním počinem.
Nominovány byly tyto stavby a domy:
- Obnova městských hradeb v Kollárově ulici
- Areál AUTOSPOL – revitalizace průmyslového areálu v Sadech
- Uherskohradišťská nemocnice II. etapa
- Rekonstrukce Základní umělecké školy na Mariánském náměstí
- Rekonstrukce MŠ a ZŠ na Šafaříkově ulici
Hodnotící komise návrh na udělení čestného ocenění projednávala dne 17. 07. 2019.
Celkový počet hodnotitelů: 16
Po diskusi, v níž se ověřoval nejen charakter staveb, ale také účelnost a objektivita pravidel soutěže
při absenci kategorie jednotlivých staveb (vzdělávací, zdravotnické, průmyslové atp.), také užívaná
terminologie (adaptace, rekonstrukce, revitalizace atp.) bylo přistoupeno k vlastnímu hlasování, a to
dle platných pravidel.
Výsledek hodnocení:
STAVBA ROKU
Akce Obnova hradeb má dle pravidel charakter Stavba a bylo o ní hlasováno samostatně.
Pro udělení ocenění hlasovalo všech 16 přítomných hodnotitelů.
DŮM ROKU
Hodnotící komise se jednomyslně usnesla, že hlasování bude probíhat anonymně a že udělení
čestného ocenění bude navrženo tomu domu, který získá nejvíce hlasů.
- Areál Autospol – revitalizace průmyslového areálu v Sadech
5 hlasů
- Uherskohradišťská nemocnice II. etapa
2 hlasy
- Rekonstrukce Základní umělecké školy na Mariánském náměstí
5 hlasů
- Rekonstrukce MŠ a ZŠ na Šafaříkově ulici
4 hlasy
Vzhledem k rovnosti hlasů a s odvoláním na pravidla: „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“, komise většinou 16 hlasů
hodnotících členů odsouhlasila doporučení udělit hlavní ceny Dům roku 2018 udělit dvěma „domům“.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Hodnotící komise složená ze členů odborné komise rady města pro Architekturu a regeneraci MPZ a
z Architektů autorizovaných u ČKA nebo praktikujících architektů s trvalým pobytem v ORP Uherské
Hradiště posuzovala udělení čestného ocenění na svém společném jednání dne 17. 07. 2019.
Komise jednomyslně 16 hlasy přítomných členů doporučuje orgánům města přiznat udělení čestného
ocenění STAVBA ROKU 2018 Obnově městských hradeb v Kollárově ulici
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Komise doporučuje udělit čestné ocenění města DŮM ROKU 2018 dvěma „domům“, které získali
shodně po 5 hlasech:
- Autospol – revitalizaci průmyslového areálu v Sadech,
- Rekonstrukci Základní umělecké školy na Mariánském náměstí

Zpracoval:
Ing. arch. Aleš Holý
Útvar městského architekta

2/2

