Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Krajinářská architektura
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Členové PS
Hosté
Omluven
Zápis připomínkuje
Následující termín

Jednání číslo
1/2019

ČKA
04.02.2019
14:00 – 16:00
P.Velička
?????
M. Jebavý, L. Vyhnálková, E. Jeníková
J. Zemanová
K.Salzmann, J.Chvojka
Všichni členové a hosté
27.3.2019 v 11,00

PROGRAM:
1/

Žádáme kancelář ČKA, aby vydala stanovisko o pozici a kompetenci jednotlivých
autorizací A1 A2 A3.
2/ IFLA Europe – regulace profese
V návaznosti na minulé zápisy a vývoj situace, žádáme kancelář ČKA o informaci
zda byla zahájena a v jakém stavu jsou jednání mezi kanceláří ČKA (Ing. Arch.
Špačkovou) a MMR v návaznosti na odpověď z MŠMT ze dne 26.11.2018.
3/ Spolupráce v rámci ČKA s ostatními pracovními skupinami
A/ Prosíme zástupce pracovní skupiny urbanismus o sdělení možného termínu
schůzky obou pracovních skupin. Tématem setkání je institut městského architekta.
B/ V druhé polovině roku plánujeme společné setkání se skupinou legislativa.
Tématem setkání bude novelizace stavebního zákona.
4/ Nabídnutá spolupráce SZUZ a ČKA
Petr Velička informoval pracovní skupinu o nabídnutých bodech spolupráce
ředitelkou Ing. Janou Šimečkovou SZUZ. Využijeme možnosti zúčastnit se čtyřech
exkurzí (Litoměřice, Nitra, Budapešť a Wroclaw). Na základě návštěvy exkurzí budou
uveřejněny reporty v Bulletinu ČKA.
1/2
Zapsala: L. Vyhnálková
Schválil: P. Velička
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5/ Finanční rozvaha k proběhlým Fórům
Prosíme kancelář ČKA o dodání finančního přehledu k proběhlým Fórum 218 a 2017
6/ Body k projednání na další pracovní skupinu
A/ všichni členové – promyslí formulaci úvodní věty na webu ČKA v sekci o pracovní
skupině KA – co je její náplní (https://www.cka.cz/cs/cka/lide-v-cka/pracovni-skupiny)
B/ probrat body a cíle k jednání se skupinou urbanismus
C/ Petr Velička připraví text – výstup a závěry Fórum listopad – skupina jeho znění
odsouhlasí před publikací
D/ Klára Salzmann blíže rozpracuje koncept a představí přednášející na podzimní
Fórum KA
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