Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje
Martina Půty
a
člena rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů a územního plánování
Jiřího Ulvra
vyhlašuje Liberecký kraj spolu s partnerskými organizacemi veřejnou soutěž
Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2022
Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c.
Soutěž je vyhlašována jako hlavní s připomenutím mimořádně významné osobnosti
tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin
architektury nejen v Libereckém kraji.
Soutěž se vyhlašuje za těchto podmínek
Podmínky zařazení do soutěže:
1. Realizace stavby nebo technického řešení musí být na území Libereckého kraje.
2. Stavba musí mít odsouhlaseno užívání stavby (kolaudace nebo odsouhlaseno
předběžné užívání stavby apod.) v období do 20. 2. 2022 včetně (stavba mohla být
mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).
3. Přihlašovatelem může být: investor, architekt, projektant nebo zhotovitel stavby,
případně současný majitel stavebního díla. Přihlašovatel musí doložit podepsané
čestné prohlášení (příloha č. 1), kterým deklaruje, že dodané materiály a
informace, které jsou součástí přihlášky do soutěže, mají vypořádány souhlas
vlastníků autorských práv vázaných k přihlašovanému dílu. Čestné prohlášení
přihlašovatel může nahrát jako přílohu přihlášky v naskenované formě s podpisem.
4. Přihlašované dílo může být:
➢ Stavba (novostavby, rekonstrukce – bytové stavby a stavby občanské
vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields
apod.)
➢ Veřejný prostor a krajina
➢ Inovativní dílo (výjimečné, inovativní dílo či nestandardní přístup k řešení ve
stavebnictví)

5. Je právem poroty rozhodnout o vytvoření skupin (kategorií) projektů, ty pak hodnotit
a z nich vybírat nejlepší.

6. Porota soutěže je oprávněna doporučit výjimečné přihlášky k dalším formám
ocenění.
7. Je právem poroty nevybrat žádného vítěze.

Forma účasti v soutěži a obsah přihlášky:
1. Přihlašování probíhá formou on-line formuláře dostupného na www.stavbaroku.lk
2. Povinnou přílohu čestné přihlášení nahrajte jako přílohu online formuláře. Případně
ji můžete stejně jako dokumentační fotografie a případné další materiály el. zaslat
na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz (odkaz na úložnu apod.)
3. Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 20. 2. 2022 elektronickou formou
prostřednictvím on-line formuláře.
4. Jeden subjekt může přihlásit maximálně tři stavby.
5. Přihláška se stává závaznou okamžikem připsání registračního poplatku na:
➢ účet číslo: 5632036389/0800
➢ variabilní symbol: 999
➢ zpráva pro příjemce: označení přihlašovatele
6. Přihláška může být podána pouze jedním přihlašovatelem. Přihlašovatelem je
účastník, který podal přihlášku. Jedna stavba nesmí být přihlášena více účastníky.
7. Závazná přihláška obsahuje následující údaje:
➢ identifikační údaje /název stavby, díla, lokalita, datum kolaudace, investor,
projektant, realizační firma, celkové náklady stavby/;
➢ stručný popis stavby, díla (max. 4000 znaků/1 strana A4) – lze nahrát jako
samostatnou přílohu;
➢ obrazová dokumentace (4–6 snímků, výkresů nebo historických dokumentů
v prezentační kvalitě, ideálně rozměr min A4, rozlišení 300 DPI – JPG nebo
TIFF, barevný režim CMYK) – samostatná příloha on-line přihlášky.
8. Registrační poplatek za každou přihlášku je 500,-Kč.
9. V případě neúplné přihlášky je právem poroty takovou přihlášku bez náhrady vyřadit
nebo poskytnout přihlašovateli prostor pro její doplnění.

10.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v květnu 2022.

11.
Podáním této přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje souhlas s
podmínkami soutěže „Soutěž Karla Hubáčka“, Cena Karla Hubáčka, Stavba
Libereckého kraje 2021. Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem
všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných
podkladů na www.stavbaroku.lk, v partnerském tisku dalších médiích, případně při
další prezentaci oceněných staveb 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 a prezentaci oceněných staveb.
12.

Kontaktní adresy:
➢ informace: www.stavbaroku.lk, www.kraj-lbc.cz, www.arr-nisa.cz,
➢ dotazy na administrátora: ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
+420 777 183 127, p.handlirova@arr-nisa.cz

