
Vážené dámy, vážení pánové, 

 

protože se mi dostalo první reflexe na náš inzerát od skutečného architekta, posílám předně 

omluvu za nedostatečné informace a dále upřesňující dovětek, aby nedošlo k nedorozumění. 

 

Granty Nadace Via jsou šity na míru menším projektům, než je ten náš. Grant tedy není 

schopen pokrýt realizaci ani jedné budovy, kterou bychom rádi přestavěli. Prioritou je 

především architektonická studie celého areálu a ideálně realizace nějakého menšího prvku 

(stavebního nebo krajinářského), který by pak mohla využívat veřejnost. 

 

Požadavek na vypracování cenové nabídky má umožnit nám - týmu laiků - udělat si 

představu o finanční náročnosti všech kroků. A také zjistit, čeho můžeme dosáhnout s naším 

rozpočtem. Zároveň z toho vyplývá, že v našem případě nebude fungovat počítání Vaší 

odměny jako procenta z investic... 

 

Další okolností našeho projektu je fakt, že peníze na přestavbu areálu budeme shánět 

postupně. Zejména přestavba budov se nejspíš neobejde bez dotační podpory státu. 

Vlastníkem areálu je v současnosti město Kunštát, tudíž můžeme očekávat standardní 

výběrová řízení na stavitele. Bohužel Vám tedy nemůžeme garantovat účast na projektové 

práci či dozoru v dalších fázích realizace. 

 

Doplňuji také odhad požadavků na Váš čas tady v Kunštátě. 

a) komunitní plánování s veřejností 

První setkání s veřejností je plánováno na začátek listopadu. Tam máte být jako pozorovatelé 

a naslouchající odborníci. Můj odhad minimálně 4 hodiny, zřejmě některou sobotu 

odpoledne. Druhé setkání s veřejností by mělo proběhnout v únoru 2021. Na tomto setkání 

má být prezentována Vaše představa areálu a následovat debata. Termín setkání budeme 

ladit podle Vás. Možná se ukáže, že pro studii tohoto rozsahu bude vhodnější udělat setkání 

s veřejností dříve nad jednodušší skicou. Pro toto setkání by čas 4 hodiny mohl být 

dostačující. Zatím počítáme i se třetím setkáním s veřejností, kde by měla být prezentována 

hotová studie. Plánovaný měsíc je březen 2021. Také zde by měl čas 4 hodiny stačit (doufám 

:). 

b) konzultace s týmem Na Slunci 



Minulý rok jsme vypracovali vlastní koncepci pro využití areálu. Leccos tedy máme 

"předmyšlené", víme, co je pro nás priorita, jaká omezení v areálu jsou atd. Množství 

potřebných  schůzek  nyní nedokážu  odhadnout,  předpokládám  ale,  že  minimum   jsou      

3 schůzky, vždy před setkáním s veřejností. Délka schůzky 2-3 hodiny. 

 

Poslední informací je, že naše historická kuželna už není vhodná k rekonstrukci, což pisatelce 

inzerátu před měsícem nebylo zřejmé. Kuželna má svoje kouzlo, které by bylo krásné 

nějakým způsobem přetavit do nového objektu. Nicméně odhadovat cenu rekonstrukce není 

třeba. 

 

Děkuji Vám za pozornost a za shovívavost :) 

Teplé léto přeje  

Kateřina Kintrová 


