PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD PRO ROZVOJ ÚZEMÍ I PRO ÚSPĚŠNOU TVORBU PROSTORU PRO ŽIVOT NÁS VŠECH.

6. ročník veřejné neanonymní soutěže
NÁZEV URBANISTICKÉHO PROJEKTU
Lokalita
JMÉNO PŘIHLAŠOVATELE
Vztah k projektu (označte vhodné)

investor

projektant

pořizovatel

obec

Adresa sídla
Fakturační adresa (je-li odlišná od sídla)
IČ

DIČ

Jméno kontaktní osoby
Telefon

e-mail

Jméno statutárního zástupce přihlašovatele
Podáním této přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje souhlas s podmínkami soutěže Urbanistický projekt roku
2019 a zároveň žádá o vystavení a zaslání faktury na částku 10.500,- Kč (+DPH) za výše uvedený přihlašovaný projekt.
Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných podkladů na www.stavbaroku.cz, do katalogu soutěže, v partnerském tisku a dalších mediích a v elektronickém archivu Národní knihovny České republiky případně při další prezentaci oceněných projektů, a že podáním
přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná práva třetích osob.
V souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/697, směrnice 95/46/ES a související zákon č.
101/2000 Sb., přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v dokumentaci soutěže a jejich archivováním pro potřeby soutěže.
Datum:
Podpis (razítko) statutárního zástupce přihlašovatele:
(pozn.: Prezentační poplatek je nákladovou položkou.)

Vyplněnou přihlášku zašlete podepsanou (a orazítkovanou)
včas jako poštovní zásilku, nebo elektronickou poštou
na adresu organizátora soutěže:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31/833, 110 00 Praha 1
e-mail: stavbaroku@stavbaroku.cz
tel.: 224 229 617

UZÁVĚRKA PŘEDLOŽENÍ SOUTĚŽNÍ
DOKUMENTACE je 10. 6. 2019
Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je
nutno doručit nejpozději do pondělí 10. 6. 2019 do 16,00 hod.
na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
V případě úhrady prezentačního poplatku v den uzávěrky
soutěže je nutné provést platbu v hotovosti.

REGISTRACE
DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD PRO ROZVOJ ÚZEMÍ I PRO ÚSPĚŠNOU TVORBU PROSTORU PRO ŽIVOT NÁS VŠECH.

ÚDAJE ZDE UVEDENÉ BUDOU ZÁVAZNÉ PRO PREZENTOVÁNÍ STAVBY A JEJÍCH TVŮRCŮ NA INTERNETU,
V TISKU, NA DIPLOMECH A DALŠÍCH MATERIÁLECH. ÚDAJE PIŠTĚ VČETNĚ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN.

NÁZEV URBANISTICKÉHO PROJEKTU
Lokalita

Přihlašovatel: investor, projektant, pořizovatel, obec, jiný (vyberte vhodné označení

ZADAVATEL (pořizovatel) dokumentace (plné jméno organizace dle registrace)
Adresa

Kontaktní jméno

E-mail

Telefon

PROJEKTANT (zpracovatel)
AUTOR (autoři, jméno a příjmení bez titulů, v určeném pořadí k uvedení)

PROJEKTANT (atelier - plné jméno organizace dle registrace)
Adresa

Kontaktní jméno

E-mail

Telefon

Autorizovaná osoba projektanta
E-mail

Číslo autorizace

DALŠÍ PARTNER (určení formy partnerství)
Plné jméno organizace dle registrace
Adresa

Kontaktní jméno

E-mail

Telefon

OBEC, která územně plánovací dokumentaci vydala nebo pořizovatel, který územní studii schválil, nebo stavební úřad, který vydal stavební rozhodnutí:

Obec / pořizovatel / stavební úřad
Adresa

Kontaktní jméno

E-mail

Telefon

Jméno statutárního zástupce

ÚDAJE O URABNISTICKÉM PROJEKTU
Druh urbanistického projektu: územní plán, regulační plán, územní studie, podkladová studie, uzemní rozhodnutí a jiné:

Úroveň vydání: vydaný dokument, zapsaný v evidenci, ukončený návrh předaný zadavateli, podaná podkladová studie, podaná žádost či vydané
územní rozhodnutí (vyberte vhodné)

Datum zpracování zadání projektu
Datum zpracování návrhu a jeho předání pořizovateli
Datum podání žádosti o vydání UR nebo změnu ÚPD
Datum vydání územně plánovací dokumentace, ÚR nebo zápisu do evidence

Plocha řešeného území

Základní měřítko dokumentace

Návrhové (realizační) období
Použitý druh IT technologií při zpracování dokumentace

Urbanistická koncepce (do 200 znaků včetně mezer)

Regulační prvky (do 200 znaků včetně mezer)

Historické a kulturní souvislosti (do 200 znaků včetně mezer)

Dopravní koncepce obsluhy území (do 200 znaků včetně mezer)

Technická infrastruktura v území (do 200 znaků včetně mezer)

Ekologické souvislosti a krajinný ráz, EIA (do 200 znaků včetně mezer)

Sociální a ekonomické souvislosti, vazba na strategický (rozvojový plán), etapizace (do 200 znaků včetně mezer)

Navržené kapacity ploch, účelových jednotek (počet domů, bytů, obyvatel, pracovních příležitostí, rozsah demoličního nebo revitalizovaného území
apod.) v řešeném území. Vyberte údaje charakterizující hlavní problematiku řešeného území. Očekává se uvedení 2-5 příkladů.:
Název plochy, účelové jednotky
Míra jednotky (m2, kusů, bytů, pracovních příležitostí, rekreačních míst apod.)
Stávající stav

Nově navržený stav

Název plochy, účelové jednotky
Míra jednotky (m2, kusů, bytů, pracovních příležitostí, rekreačních míst apod.)
Stávající stav

Nově navržený stav

Název plochy, účelové jednotky
Míra jednotky (m2, kusů, bytů, pracovních příležitostí, rekreačních míst apod.)
Stávající stav

Nově navržený stav

Název plochy, účelové jednotky
Míra jednotky (m2, kusů, bytů, pracovních příležitostí, rekreačních míst apod.)
Stávající stav

Nově navržený stav

Název plochy, účelové jednotky
Míra jednotky (m2, kusů, bytů, pracovních příležitostí, rekreačních míst apod.)
Stávající stav

Nově navržený stav

ÚDAJE O DOKUMENTACI:
Počet fotografií

Počet výkresů

Počet stran textu rozvádějící uvedené údaje

Jiné podklady

ÚDAJE UVEDENÉ V REGISTRACI NENÍ POTŘEBA OPAKOVAT V TEXTOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

