Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Členové PS
Další
Hosté

Omluven
Zápis připomínkuje
Následující termín

ČKA
11. 12. 2014
13.00 – 16.00
K.Salzmann
I.Königsmarková
J.Pyšková, I. Škrovová, Š.Špoula, I.Kovačevič, V. Mackovič
Ing. Pavel Chotěbor – odbor obecné ochrany
přírody a krajiny
Ing. Júlia Tóbiková – odbor obecné ochrany
přírody a krajiny
Ing. Tereza Kubištová– odbor obecné ochrany
přírody a krajiny
P. Förchtgott - SZKT

27.1.2015

PROGRAM:
1. Klára Salzmann informovala o žádosti Ing. Magdaleny M. Kaščkové ve věci vydání
stanoviska ČKA ke Kácení stromů na Janáčkově nábřeží v Praze. Žádost byla
zaslána Ing. arch. Pavlovi Hniličkovi a postoupena PS KA.
Podle vyjádření právního oddělení (Daniela Rybková) se jedná o problém odborný.
PS KA prostudovala předložené materiály a navrhuje uspořádat pracovní setkání
všech účastněných ve spolupráci s Ing. Magdalenou M. Kaščákovou (zástupce
investora, soudní znalci, projektant, zástupce právního oddělení ČKA na půdě PS
KA.
2. Ing. Tereza Kubištová informovala o připravovaném znění Operačního programu
životního prostředí Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický
cíl 4 Zlepšit kvalitu životního prostředí v sídlech a požádala PS KA o spolupráci při
přípravě Metodických materiálů pro Příručky žadatele.
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3. Klára Salzmann upozornila na důležitost propojení operačních programů MMR a
MŽP. Základním východiskem pro plochy realizované v tomto OP by měl být
komplexní krajinný plán, který řeší souvislosti volné a zastavěné krajiny. Určitým
řešením by mohlo být metodické propojení připravovaných územních studií krajiny
a uvedeného OP.
4. PS KA dále upozornila na aplikaci dalšího nového nástroje „Zelená infrastruktura“,
který doporučila Evropská komise Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů: Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního
kapitálu Evropy (COM (2013) 249 final) ze dne 6. 5. 2013, které definuje
zelenou infrastrukturu, její úlohu v politikách EU a úlohu při ochraně, zachování a
zlepšení stavu přírodního kapitálu v EU. Určuje i další kroky pro rozvoj Zelené
infrastruktury.
5. PS KA přislíbila spolupráci s Odborem obecné ochrany přírody a krajiny MŽP při
přípravě Metodických materiálů a příruček pro Operační program životního prostředí
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4 Zlepšit kvalitu
životního prostředí v sídlech
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