Liberec 3. září 2014

Tisková zpráva
Vedení města fandí revitalizaci bývalých lázní
v prestižní soutěži Stavba roku 2014
Revitalizace bývalých městských lázní v Liberci na galerijní objekt je jednou z 65 staveb přihlášených
do soutěže Stavba roku 2014. Ve čtvrtek 4. září od 18 hodin se v pražském sídle Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství uskuteční slavnostní nominační večer soutěže, kterého se za statutární
město Liberec zúčastní předseda Rady architektů města Liberec architekt Ing. Arch Petr Kincl a za
projektanta autor projektu Ing. Arch. Jiří Buček (SIAL), člen Rady architektů města Liberce.
„Účast Revitalizace městských lázní na galerijní objekt v soutěži Stavba roku 2014 nás velmi těší a po
předchozích úspěších v jiných soutěžích bychom rádi, aby stavba uspěla i v tomto prestižním
celostátním klání. Je nám líto, že se nominačního večera nemůže zúčastnit nikdo z vedení města,
protože ve stejném čase zasedá zastupitelstvo, kterému samozřejmě dáme přednost,“ uvedl
náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský.
Ve čtvrtek 4. září v podvečer také slavnostně odstartuje hlasování veřejnosti o nejlepší českou Stavbu
roku 2014. Hlasovat bude možné buď online na www.stavbaroku.cz (od 4.9. do 9.10. 2014), pomocí
hlasovacích lístků na veletrhu FORARCH (od 16.9. do 20.9. 2014) či na festivalu ARCHITECTUREWEEK
(od 15.9. do 12.10.2014).
Každý přihlášený projekt je automaticky zařazen i do veškerých výstupů této soutěže, především do
putovní výstavy, která bude zahájena na nominačním večeru. Stavby budou následně vystaveny na
veletrhu FORARCH, na festivalu ARCHITECTUREWEEK, v zahradě Senátu Parlamentu ČR a po celý
následující rok budou putovat po významných veletrzích v oboru.
Celostátní soutěž Stavba roku 2014 pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a jejím
hlavním cílem je přiblížit odborné i laické veřejnosti nejzajímavější stavební záměry za uplynulý rok.
Soutěž vyvrcholí ve čtvrtek 9. října slavnostním setkáním v Senátu, kde bude uděleno 5 titulů, které
vzejdou z 15 nominací, a zároveň bude vyhlášena Cena veřejnosti.

