
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 1. 11. 2017 

 

 

Zahájení jednacího řízení bez uveřejnění k akci „Revitalizace a případná dostavba 

Husova náměstí v Lysé nad Labem“, dle výsledků urbanisticko-architektonické soutěže. 

 

 

RM usnesení č. 641 ze dne 24.10. 2017: 

 

Rada města  

 

I. d o p o r u č u j e 

 

ZM dne 01. 11. 2017 revokovat bod II. a III usnesení ZM č. 5, ze dne 15. 02. 2017, 

 

II. n e d o p o r u č u j e  

 

v návaznosti na předcházející soutěž o návrh (dle § 143) s názvem „Revitalizace a případná 

dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, podat výzvu k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění o veřejnou zakázku se sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina 

Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1). 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města 

 

I. r e v o k u j e 

 

bod II. a III usnesení ZM č. 5, ze dne 15. 02. 2017. 

 

II. o d k l á d á 

 

zahájení jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

 

OMI na základě usnesení ZM č. 5 ze dne 15. 02. 2017 (viz níže), žádá RM o schválení 

zahájení jednacího řízení bez uveřejnění (dále také „JŘBÚ“) na akci „Revitalizace a případná 

dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, dle výsledků urbanisticko-architektonické 

soutěže. Zároveň žádá o revokaci tohoto usnesení, neboť mu nelze formálně vyhovět. 

 

I. b e r e    n a   v ě d o m í 

výsledky urbanisticko-architektonické soutěže - revitalizace a případná dostavba Husova 

náměstí v Lysé nad Labem, včetně pořadí oceněných architektonických kanceláří: 1. místo 

návrh č. 6: sdružení XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina 

Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), 3. místo návrh č. 11: MgA. 

Ondřej Císler, ČKA 03548 (A1), návrh č. 4: Ing. arch. Jakub Žoha, ČKA 04439 (A1). 

 

II. s c h v a l u j e  

dopracování studie vítězného návrhu urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace                    

a případné dostavby Husova náměstí v Lysé nad Labem,  

 

III. u k l á d á 

RM vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města roku 2017 ve výši 200 000 Kč                               

na dopracování studie. 

 

Odborný rozbor nezávislého odborníka (resp. potvrzení, proč OMI předkládá JŘBÚ                 

na celou PD a žádá revokaci usnesení ZM č.5): 

Přesto, že byl soutěž o návrh vyhlášen dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  

tak navazující soutěž se musí řídit pravidly zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný 

zakázek (dále jen „zákon“). Konkrétně ust. § 65 odst. 1 zákona. I v případě, že by bylo 

postupováno dle původní legislativy, platí stejný závěr a to, že zákon předpokládá pouze 

zadání vypracování celého předmětu soutěže o návrh a nikoliv pouze jeho části. Nezbytnou 

součástí podmínek pro využití daného JŘBU je návaznost na předchozí soutěž o návrh. 

Pakliže bylo součástí původní soutěže zadávání určitého celku, nemůže zadavatel následně 

z tohoto celku vyjmout část a zadat pouze tu, jedná se totiž o změnu původních podmínek. 

Další účastníci soutěže o návrh by mohli argumentovat, že pokud by soutěž proběhla pouze na 

danou část, mohli by být vítězem, jelikož by uchopili svůj návrh jinak, případně, by mohlo 

dojít k rozšíření původního okruhu potencionálních účastníků.  

 

Citace závěrečného doporučení poroty: 
„Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže,                 

která splní požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních 

podkladech. Na soutěž naváže jednací řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách……….Výzva do JŘBU bude vyhlášena dle 

závěrečného doporučení hodnotící poroty v soutěži o návrh, které bude součástí anonymního 

hodnocení soutěžních návrhů. V JŘBU bude posuzována ekonomická výhodnost nabídky dle 

umístění v architektonické soutěži o návrh a dalších dílčích kritérií v souladu s platným 

zněním zákona o zadávání veřejných zakázek.“ „Porota konstatuje, že vítězný návrh má 

největší předpoklad ke kvalitnímu dopracování studie a následné realizaci kultivovaného 

veřejného prostranství..…..Porota doporučuje, aby vzhledem k vynikající kvalitě řešení 

vítězného návrhu byli k jednacímu řízení bez uveřejnění (JŘBU) vyzváni autoři návrhů 

postupně, dle umístění v soutěži.  



 

Návrh řešení: 

OMI navrhuje v souladu s ustanovením § 63 a § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v návaznosti                         

na předcházející soutěž o návrh (dle § 143) s názvem „Revitalizace a případná dostavba 

Husova náměstí v Lysé nad Labem“, podat výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění 

o veřejnou zakázku se sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová                        

a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1).  

 

Podstatou JŘBÚ je přijetí/nepřijetí cenové nabídky na projektovou dokumentaci vedoucí               

ke stavebnímu povolení a uzavření smlouvy o dílo na celou projektovou dokumentaci. 

Smlouva o dílo bude následně připravena/ošetřena tak, aby město rozhodovalo o objednávání 

jednotlivých projektových stupňů na základě rozhodnutí ZM. Tato smlouva by dále měla být 

uzavřena na dobu určitou, což bude ještě předmětem jednání. 

 

Na ZM 1/11 jsou přizváni Ing. arch. Jan Ritter a Ing. Markéta Kohoutová. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu 2017 je s touto akcí počítáno v položce s názvem “PD Husova náměstí“ s částkou 

200.000,-Kč. 

 

 

 

 

 

Za odbor městského investora zpracovala Ing. Caroline Chudobová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

1. Zadání soutěže o návrh 

2. Protokol soutěže o návrh 

 


