
NÁZEV STAVBY: 

Lokalita a přesná  
adresa stavby 

GPS souřadnice stavby

Přihlašovatel je (vyberte vhodné označení) 

PARTNEŘI STAVBY

INVESTOR (plné jméno organizace)

Adresa  Kontaktní jméno

E-mail  Telefon

Další emaily pro zasílání osobních pozvánek na slavnostní večery, výstavy a doprovodné akce

DODAVATEL  
(plné jméno organizace nebo název sdružení)

Členové sdružení

Adresa  Kontaktní jméno

E-mail  Telefon

Autorizovaný stavbyvedoucí  E-mail

Číslo autorizace  Jméno statutárního zástupce

Další emaily pro zasílání osobních pozvánek na slavnostní večery, výstavy a doprovodné akce

AUTOR (autoři, fyzické osoby uplatňující své autorství dle autorského zákona, jména a příjmení bez titulů, v určeném pořadí k uvedení)

Adresa  Kontaktní jméno

E-mail  Telefon

investor dodavatel autor projektant uživatel

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE – část B
(základní údaje o stavbě a všech partnerech jejího zhotovení)
ÚDAJE ZDE UVEDENÉ BUDOU ZÁVAZNÉ PRO PREZENTOVÁNÍ STAVBY A JEJÍCH TVŮRCŮ  
NA INTERNETU, V TISKU, NA DIPLOMECH A DALŠÍCH MATERIÁLECH. 
ÚDAJE PIŠTE VČETNĚ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN.



Spoluautoři:

Adresa  Kontaktní jméno

E-mail  Telefon

Další emaily pro zasílání osobních pozvánek na slavnostní večery, výstavy a doprovodné akce

PROJEKTANT (fyzická či právnická osoba, zajišťující na základě obchodní smlouvy zhotovení projektové dokumentace)

Plné jméno 

Adresa  Kontaktní jméno

E-mail  Telefon

Autorizovaná osoba projektanta dle zákona 360/92

E-mail  Číslo autorizace

DALŠÍ projektový partner (určení formy partnerství: inženýrská společnost, uživatel, subdodavatel, zpracovatel vybraného stupně, národní 
úpravy projektové dokumentace apod.)

Plné jméno fyzické neb právnické osoby dle registrace 

Adresa  Kontaktní jméno

E-mail  Telefon

Autorizovaná osoba projektanta dle zákona 360/92

E-mail  Číslo autorizace

Další emaily pro zasílání osobních pozvánek na slavnostní večery, výstavy a doprovodné akce



ÚDAJE O STAVBĚ

Kategorie stavby: 

Typologický druh stavby (bytová stavba, administrativa, dopravní stavba, technická stavba, veřejné prostranství, občanská infrastruktura, 
průmyslová stavba atd.)

Rok zahájení investorské a projektové přípravy  

Obestavěný prostor Plocha pozemku

Zastavěná plocha Průměrná cena za m3

Počet a druh účelových jednotek  Užitková plocha (u liniových staveb délka)

Celkové náklady stavby bez DPH

Způsob financování (soukromé prostředky, veřejné prostředky, dotační prostředky včetně jejich výše a názvu dotace)

Použití BIM v přípravě nebo realizaci stavby (200 znaků včetně mezer)

Energetická náročnost budovy (A, B , C, D, E...)  Byla zpracována EIA?

Bylo zpracováno posouzení trvalé udržitelnosti stavby a její certifikace a jaká (do 200 znaků včetně mezer)

Stavebně konstrukční řešení (do 200 znaků včetně mezer)

Historické a kulturní souvislosti, jsou-li významné (do 200 znaků včetně mezer)

Umístění stavby, vztah k veřejnému prostranství (do 200 znaků včetně mezer)

Vztah k dopravní obsluze a technické infrastruktuře (do 200 znaků včetně mezer)

Ekologické souvislosti, jsou-li významné (do 200 znaků včetně mezer)

Řešení bezbariérovosti (do 200 znaků včetně mezer)

 novostavba rekonstrukce revitalizace dostavba a jiné



Použité výrobky a technologie, které významným způsobem ovlivnily charakter stavby, nebo představují zajímavou 
inovaci.

Prosíme o uvedení cca 2-5 příkladů (větší počet lze uvést v příloze, která bude označena názvem a číslem přílohy):

Název výrobku – technologie 

Výrobce  

Dodavatel, prodejce, výrobku – technologie 

Název výrobku – technologie

Výrobce  

Dodavatel, prodejce, výrobku – technologie

Název výrobku – technologie 

Výrobce  

Dodavatel, prodejce, výrobku – technologie

Název výrobku – technologie 

Výrobce  

Dodavatel, prodejce, výrobku – technologie 

Název výrobku – technologie 

Výrobce  

Dodavatel, prodejce, výrobku – technologie 

ÚDAJE O DOKUMENTACI

Počet fotografií  Počet výkresů

Počet stran textu a dalších příloh 

Jiné podklady (BIM, video apod.)

Odevzdáním vyplněné přihlášky prohlašuji, že osoby 
uvedené v přihlášce i registraci jsou uvedeny správně 
a souhlasí s použitím poskytnutých materiálů a se 
zveřejněním na prezentačních i dalších materiálech 
soutěže Stavba roku 2020 (katalog, web, diplomy, 
výstava atd.) a použitím pro účely RABF.
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