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OBJEDNÁVKA:

Analýza současného stavu vstupních prostor budov MMB s přístupem široké
veřejnosti a doporučení k jejich úpravě

Vážená paní
na základě vaší nabídky u vás objednáváme analýzu současného stavu vstupních prostor budov Magistrátu
města Brna s přístupem široké veřejnosti a následná doporučení k jejich úpravě, a to s cílem odstranění
nadbytečného vizuálního smogu dle zásad uvedených v Manuálu dobré praxe reklamy a označování
provozoven na MČ Brno-Střed. Výsledné návrhy a doporučení přispějí ke kultivaci jednotlivých vstupních
prostor Magistrátu města Brna, které využívá široká veřejnost, k lepší orientaci a vyššímu komfortu obyvatel
při užívání služeb MMB. Dojde tak zároveň k edukaci širší veřejnosti v kontextu boje proti vizuálnímu smogu.
Výstupy: Analýza současného stavu, komunikace s dotčenými aktéry, závěrečná zpráva s fotodokumentací,
upřesnění viz Specifikace objednávky.
CENA CELKEM:
TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:

48 500,- Kč
nejpozději do 31. 5. 2021
MMB, OSRS
Fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne dodání závěrečné zprávy a doručení
faktury)
V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Originál faktury,
prosíme, zašlete na adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku
uveďte „Odbor strategického rozvoje a spolupráce“.

S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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Specifikace objednávky

Projekt navazuje na úspěšné akce boje proti vizuálnímu smogu a kultivace veřejného prostoru „Výloha
roku“ a BDD Retail Display.
Cíle a cílové skupiny:
Cílem projektu je edukace veřejnosti v oblasti funkce designu v každodenním životě ve městě a na
pracovišti. Projekt a výsledné návrhy přispějí ke kultivaci vstupních prostor úřadu, které využívá i široká
veřejnost, k lepší orientaci a vyššímu komfortu obyvatel při užívání služeb MMB.
Projekt si klade za cíl dostat design do povědomí široké veřejnosti takovou měrou, aby se zajímala o úroveň
svého okolí, měla vysoké nároky na jeho úpravu. Součástí projektu bude i zapojení zástupců MMB (OSRS
MMB, OPP MMB, OVV MMB a OSM MMB, včetně tajemníka MMB). Rozvíření diskuze a reakce na kreativní
řešení vizuálního smogu ve veřejném prostoru je ideálním rozšířením dosavadních projektů vizuální
strategie, která je částečně ukotvena např. v Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven na
MČ Brno-Střed.
Obecné cíle:




Edukace široké veřejnosti, včetně zaměstnanců MMB, ohledně kultivace veřejného prostoru a
pracovního prostředí.
Vyšší komfort a lepší orientace občanů při využívání služeb MMB.
Navázání na předchozí projekty regulace vizuálního smogu kreativní cestou.

Průběh projektu:
Dokumentace interiéru
Fotodokumentace aktuálního stavu interiéru prostor MMB na adresách: Malinovského náměstí 3, Husova 5, Husova
12, Kounicova 67
Co: Prostory vstupu, chodby, dveře a orientační systém v přízemí. Včetně dekorací, nástěnek, obrazů atd.
Dokumentace exteriéru
Fotodokumentace aktuálního stavu exteriéru prostor MMB na adresách: Malinovského náměstí 3, Husova 5, Husova
12, Kounicova 67
Co: Parter, strana budovy kolem vstupu, označení směrem z ulice.
Analýza
Analýza současného stavu, upozornění na klíčové funkční problémy i detaily.
Návrh řešení
Praktické tipy a podněty ke změně.
Rámcové nacenění zpracování návrhů a výroby nového řešení včetně značení dveří a dekorací.
Prezentace výsledků
Vytvoření výstupu v dokumentu PDF. Prezenční nebo online prezentace výsledků dokumentace, analýza a návrhu
řešení se zapojením subjektů na úrovni MMB (tedy OSM MMB, OPP MMB, OVV MMB, OSRS MMB + tajemník MMB).
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Vybraná místa v Brně


Vchody a okolí budov ve správě a užívání Magistrátu města Brna, tedy Malinovského náměstí 3,
Husova 5, Husova 12, Kounicova 67.

Termín dodání:
31. květen 2021
Celková cena za technické zajištění analýzy a návrhu úpravy vstupních prostor budov MMB:
48 500 Kč

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Husova 12 | 601 67 Brno | www.brno.cz
3

