
CHCETE  BÝT  U TOHO!

KONTAKT:
Pro zodpovězení otázek
stran přihlášení se obraťte
na organizátora:
Petra Miškejová
info@stavbactvrtstoleti.cz 
nebo na čísle +420 605 230 731.

Veřejné neanonymní mapování novodobé  
architektury a stavebnictví

Přihlašovatel tímto závazně přihlašuje vybranou stavbu pro účely mapování českého stavebního úsilí 
a zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zněním Podmínek účasti, ve znění účinném ke dni podání přihlášky, 
které jsou její nedílnou součástí a jsou dostupné na www.stavbactvrtstoleti.cz. Přihlašovatel se zavazuje 
k úhradě administrativního poplatku ve výši 5.900,– + DPH.

PŘIHLÁŠKA

NÁZEV STAVBY

Lokalita

Adresa, město/místo Kraj Země
 

*adresa stavby (bude zapsaná do interaktivní mapy)

PŘIHLAŠOVATEL
Jméno/Firma

Adresa

Web

Kontaktní osoba

Jméno Telefon E-mail

IČO

Fakturační údaje

Vztah ke stavbě

Další kontakty, pokud si přejete širší informovanost o průběhu soutěže v rámci firmy

Investor            Autor          Dodavatel          Uživatel      Jiné
  

                                                              

PSČ

PSČ

Datum Podpis, razítko

Číslo přihlášky 
(nevyplňujte)

Číslo faktury 
(nevyplňujte)
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PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY

AUTOR
Jméno/Firma

Web

Kontaktní osoba

Jméno Telefon E-mail

PROJEKTANT
Jméno/Firma

Web

Kontaktní osoba

Jméno Telefon E-mail

DODAVATEL
Jméno/Firma

Web

Kontaktní osoba

Jméno Telefon E-mail

Vyplňte, prosím, všechny známé položky
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PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY

INVESTOR
Jméno/Firma

Web

Kontaktní osoba

Jméno Telefon E-mail

UŽIVATEL
Jméno/Firma

Web

Kontaktní osoba

Jméno Telefon E-mail

VIZITKA STAVBY 
Typ

       Novostavba         Rekonstrukce         Dostavba 
 
                                                          

       Datum zahájení Datum dokončení

FOTOGRAFIE
Označte jednu hlavní fotografii, celkem podejte maximálně 20 fotografií, 

výkresů, videí či vizualizací. Jako zipovou složku je zašlete přes elektronickou 

úschovnu na adresu organizátora: info@stavbactvrtstoleti.cz. 
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Vyplňte, prosím, všechny známé položky
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POPIS STAVBY 

Text popisující účel, konstrukci, koncepci, kontext okolní zástavby či prostranství, 
technické informace (zastavěná plocha, obestavěný prostor, délka u liniových  
staveb, energetický štítek). 

max. 600 znaků

PŘÍBĚH STAVBY
Jaký byl vývoj výstavby, která nej či jiná zajímavost se v průběhu realizace stavby  
nebo jejího fungování stala, jakým přínosem je stavba pro své okolí, a pod.  
 
max. 600 znaků
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PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY

KATEGORIE 
do kterých stavba spadá. Vyberte všechny, ve kterých se chcete a můžete účastnit.
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  Stavba technické infrastruktury

  Dopravní stavba

  Veřejné prostranství

  Stavba pro dočasné a rekreační ubytování

  Stavba pro průmysl

  Stavba pro zemědělství

  Administrativní budova

  Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

  Stavba pro tělovýchovu a sport

  Stavba pro kulturu a osvětu 

  Rekonstrukce památky

  Sakrální stavba

  Stavba pro zdravotnictví

  Stavba pro obchod a služby

  Architektura

  Zahraniční stavba

 

  Dřevostavba

 Rekonstruce

 Rodinný dům

 Bytový dům/komplex

 Urbanistický celek
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