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Buďánka – klientelismus, nebo otevřenost veřejnosti?
Současná situace
Slibovaná otevřená spolupráce s veřejností se proměnila v práci uzavřené skupiny, která bez
zastoupení odborníků za zavřenými dveřmi rozhoduje o budoucím projektu. Upozorňujeme na
to, že pokud rozhodování samosprávy má možnost nekontrolovatelně ovlivnit pouze někdo
netransparentně vybraný, nejedná se o otevřenost veřejnosti, ale o klientelismus.

Co navrhujeme
Aby řešení revitalizace památkové zóny Buďánka probíhalo opravdu ve spolupráci s veřejností,
transparentně a fundovaně, považujeme za nutné změnit roli a složení pracovní skupiny, otevřít
možnost zapojit se pro všechny vlastníky a obyvatele v lokalitě a odbornou veřejnost – dále tyto
skupiny nazýváme zájemníky (stakeholders). A dále se zapojením zájemníků vytvořit zadání pro
projekční práce a ty zadat transparentním způsobem. Konkrétněji to znamená následující:

Role pracovní skupiny
Pracovní skupina přestane být vydávána za reprezentanta zájemníků a zaměří se výhradně na:
 přípravu procesu získání vstupů od zájemníků,
 přípravu zadání projekčních prací,
 přípravu věcných informací o průběhu procesu.

Složení a fungování pracovní skupiny
Za tímto účelem bude z hlediska fungování skupiny dosáhnout stavu, kdy:
Pracovní skupina bude doplněna o zástupce dalších skupin zájemníků a nezávislého odborníka
na památkovou ochranu (např. z NPÚ, univerzitního prostředí či Klubu za starou Prahu).
Pracovní skupina bude využívat konzultací nezávislého odborníka na přípravu
architektonických soutěží (např. člena pracovní skupina ČKA pro soutěže nebo CCEA) a
nezávislého facilitátora participativních procesů znalého problematiky územního rozvoje
(např. z okruhu konzultantů Nadace VIA či Partnerství o.p.s.).
Pracovní skupina bude mít svůj jednací řád a schvalované a zveřejňované zápisy z jednání.

Transparentní působ zadání projekčních prací
Vzhledem k důležitosti místa i kontroverzí v nedávné minulosti je pro důvěryhodnost řešení
potřebné zvolit nejtransparentnější způsob zadání projekčních prací – veřejnou soutěž o
návrh podle soutěžního řádu ČKA. Z hlediska transparentnosti to znamená že:
 zadání práce pro projektanty včetně všech detailů i veškerá komunikace (dotazy a jejich
zodpovězení) jsou zveřejňovány,
 oceněné návrhy vybere porota složená ze zástupců zadavatele a nezávislých odborníků,
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 výběr oceněných porota veřejně zdůvodňuje oproti předem známým kritériím – pokud by
tak neučinila, existují proti tomu přímo v rámci soutěže opravné prostředky.
Zároveň je třeba dbát na fundovanost složení poroty a její ochotu komunikovat s veřejností, což
znamená, že:
 v porotě soutěže bude na straně nezávislých porotců zkušený odborník na památkovou
péči a zkušený urbanista a na straně závislé člověk vybraný zájemníky,
 výstupy participace zájemníků budou v soutěžních podmínkách uvedeny jako soutěžní
podklad a jejich naplnění jako jedno z kritérií posuzování soutěžních návrhů,
 v soutěžních podmínkách bude obsažen závazek pro oceněné soutěžící a porotu k účasti
na veřejném plánovacím setkání.
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