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Sance pro vnitroblok
v Plzni na Borech
PREZENČNÍ LISTINA HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY
25. 7. 2016, PLZEŇ
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ZÁVAZEK ČlENA SOUTĚŽNÍ POROTY

Já níže podepsaný

ING. ARCH. PETR LEŠEK

nezávislý

člen

poroty

ve smyslu ustanovení § 1O odst. 2 a § 8 odst. 4 Soutěžního řádu české komory architektů ze
dne 24. dubna 1993, v platném znění a v souladu se Soutěžním i podmínkami

se zavazuji,
že k zajištění řádného průběhu architektonické soutěže "Šance pro vnitroblok" v Plzni na
Borech budu dodržovat příslušné právní předpisy, zejména Soutěžní řád České komory
architektů v platném znění a soutěžní podmínky soutěže , a že se budu aktivně účastnit práce
v soutěžní porotě . Prohlašuji, že budu funkci člena soutěžní poroty vykonávat nestranně , že
jsem se přímo ani nepřímo nezúčastn i l prací na předložených soutěžních návrzích, že jsem
nezávislý na vyhlašovateli soutěže a že jsem si vědom právních, profesních a finančních
důsledků plynoucích z neplnění tohoto mého závazku.

v Plzni dne 25. července 2016
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Sance pro vnitroblok
v Plzni na Borech
ZÁVAZEK ČLENA SOUTĚŽNÍ POROTY

Já níže podepsaná

ING. KARLA KUPilÍKOVÁ
nezávislá členka poroty
ve smyslu ustanovení § 1O odst. 2 a § 8 odst. 4 Soutěžního řád u České komory architektů ze
dne 24. dubna 1993, v platném znění a v souladu se Soutěžními podmínkami

se zavazuji,
že k zajištění řádného průběhu architektonické soutěže "Šance pro vnitroblok" v Plzni na
Borech budu dodržovat příslušné právní předpisy, zejména Soutěžní řád České komory
architektů v platném znění a soutěžní podmínky soutěže , a že se budu aktivně účastnit práce
v soutěžní porotě . Prohlašuji, že budu funkci člena soutěžní poroty vykonávat nestranně , že
jsem se přímo ani nepřímo nez účastnila prací na předložených soutěžních návrzích, že jsem
nezávislá na vyhlašovateli soutěže a že jsem si vědoma právních, profesních a finančních
důsledků plynoucích z neplnění tohoto mého závazku .

v Plzni dne 25.

vlastnoruční

července
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ZÁVAZEK ČLENA SOUTĚŽNÍ POROTY

Já níže podepsaný
ING. ARCH. JAROMÍR VESELÁK

nezávislý náhradník poroty
ve smyslu ustanovení § 1O odst. 2 a § 8 odst. 4 Soutěžního řádu české komory architektů ze
dne 24. dubna 1993, v platném znění a v souladu se Soutěžními podmínkami

se zavazuji,
že k zajištění řádného průběhu architektonické soutěže "Šance pro vnitroblok" v Plzni na
Borech budu dodržovat příslušné právní předpisy, zejména Soutěžní řád české komory
architektů v platném znění a soutěžní podmínky soutěže , a že se budu aktivně účastnit práce
v soutěžní porotě. Prohlašuji, že budu funkci člena soutěžní poroty vykonávat nestranně , že
jsem se přímo ani nepřírno nezúčastn i l prací na předložených soutěžních návrzích, že jsem
nezávislý na vyhlašovateli soutěže a že jsem si vědom právních, profesních a finančních
důsledků plynoucích z neplnění tohoto mého závazku.

v Plzní dne 25.

vlastnoruční

července

podpis
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Já níže podepsaná
ING. ARCH. ZUZANA FROŇKOVÁ
závislá

členka

poroty

ve smyslu ustanovení § 1O odst. 2 a § 8 odst. 4 Soutěžního řádu české komory arch itektů ze
dne 24. dubna 1993, v platném znění a v souladu se Soutěžním i podmínkami

se zavazuji,
že k zajištění řádného průběhu architektonické soutěže "Šance pro vnitroblok" v Plzn i na
Borech budu dodržovat příslušné právní předpisy, zejména Soutěžní řád české komory
arch itektů v platném znění a soutěžní podmínky soutěže , a že se budu aktivně účastnit práce
v soutěžní porotě. Prohlašuji, že budu funkci člena soutěžní poroty vykonávat nestranně, že
jsem se př í mo ani nepřírno nezúčastn i la prací na předložených sou těžních návrzích a že
jsem si vědoma právních , profesních a finančních důsledků plynoucích z neplnění tohoto
mého závazku.

v Plzni dne 25. července 2016
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ZÁVAZEK ČLENA SOUTĚŽNÍ POROTY

Já níže podepsaný

MGR. PETR MATOUŠEK
závislý náhradník poroty
ve smyslu ustanovení § 1O odst. 2 a § 8 odst. 4 Soutěžního řádu České komory architektů ze
dne 24. dubna 1993, v platném znění a v souladu se Soutěžními podmínkami

se zavazuji,
že k zajištěni řádného průběhu architektonické soutěže "šance pro vnitroblok" v Plzni na
Borech budu dodržovat příslušné právní předpisy, zejména Soutěžní řád české komory
architektů v platném znění a soutěžní podmínky soutěže , a že se budu aktivně účastnit práce
v soutěžní porotě. Prohlašuji, že budu funkci člena soutěžní poroty vykonávat nestranně, že
jsem se přímo ani nepřímo nezúčastnil prací na předložených soutěžních návrzích a že jsem
si vědom právních, profesních a finančních důsledků plynoucích z neplnění tohoto mého
závazku .

v Plzni dne 25.

vlastnoruční
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ZÁVAZEK ČLENA SOUTĚŽNÍ POROTY

Já níže podepsaný

M ARCH MAREK SIVÁK
sekretář soutěže

ve smyslu ustanovení § 1O odst. 2 a § 8 odst. 4 Soutěž n ího řád u české komory arch itektů ze
dne 24. dubna 1993, v platném zněn í a v souladu se Soutěžním i podmínkami

se zavazuji,
že k zajištěn í řádného průběhu architektonické soutěže "Šance pro vnitroblok" v Plzni na
Borech budu dodržovat přísluš n é právn í předpisy, zejména Soutěžní řád České komory
a rch itektů v platném zně n í a soutěžn í podmínky soutěže , a že se budu aktivně účastnit práce
v soutěžní porotě. Prohlašuji, že bud u funkci člena soutěž n í poroty vykonávat nestranně , že
jsem se pří mo ani nepřímo nezúčastn i l prací na p ředložených so utěžních návrzích a že jsem
si vědom právních, profesních a finančních důsled ků plynoucích z nep l něn í tohoto mého
závazku .

v Plzn i dne 25.

vlastnoruční

července

podpis
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ZÁVAZEK ČLENA SOUTĚŽNÍ POROTY

Já níže podepsaná

BC. SILVIE HAŠLOVÁ
přezkušovatelka soutěžních návrhů

ve smyslu ustanovení § 1O odst. 2 a § 8 odst. 4 Soutěžního řádu české komory architektů ze
dne 24. dubna 1993. v platném znění a v souladu se Soutěžním i podmínkami

se zavazuji,
že k zajištění řádného průběhu architektonické soutěže "Šance pro vnitroblok" v Plzni na
Borech budu dodržovat příslušné právn í předpisy, zejména Soutěžní řád české komory
architektů v platném znění a soutěžní podmínky soutěže , a že se budu aktivně účastnit práce
v soutěžní porotě . Prohlašuji, že budu funkcí člena soutěžní poroty vykonávat nestranně, že
jsem se přímo ani nepřímo nezúčastnila prací na předložených soutěžních návrzích a že
jsem si vědoma právních , profesních a finančních důsledků plynoucích z neplnění tohoto
mého závazku .

v Plzni dne 25.

července

2016
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