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
4/2015

ČKA
27.10.2015
11:00 – 15:00
K. Salzmann
M.Špačková
Š.Špoula, V.Mackovič, P.Ondruška,
A.Kubešová,
I. Škrovová – dlouhodobá nemoc
Všichni členové
18.11.2015

PROGRAM:
1
2
3
4
5

Koncepce uspořádání krajiny v územním plánování
Krátkodobé cíle PS KA
Dlohodobé cíle PS KA
Priority
Postavení krajinářského architekta v územním plánování – není přesně definováno, jsetli tuto činnost
má vykonávat KA

1. Koncepce uspořádání krajiny v územním plánování ( Standardy by se měly zabývat KUK na všech
úrovních, nejenom u územního plánu)

1 Regulační plány (taky pro nezastavěné území – mohl by být podklad pro komplexní
pozemkové úpravy – také byly na úrovni regulačního plánu - Mackovič)
2 Územní plány
3 Zásady územního rozvoje
Rozdělení Standard – vypracovat si svůj pohled do 18. istopadu 2015
Alena Kubešová – ZÚR
Petr Ondruška, Štěpán Špoula – Regulační plán
Klára Salzmann - Územní plán
Vycházet z již zpracovaných Standard pro územní plánování a ZÚR
Mít jednotnou strukturu
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Udržitelný rozvoj má tři pilíře:
Ekonomický pilíř
Ekologický pilíř
Sociální pilíř

2. Krátkodobé cíle
doplnění Standardů ZÚR, ÚP, RP (Salzmann, Ondruška, Kubešová, Mackovič, Špoula)
Mackovič: návrh úprava rozsahu ÚAP
Setkání s Vladimírem Špidlou, příprava Body na jednání se Špidlou – iniciátor EÚoK ( v
čem vidíme problémy? )
Rozsah A4 - sumarizace do 18. listopadu 2015 – všichni připraví svůj pohled
a.
b.
c.
d.

Národní strategie pro krajinu
Politika architektury
Krajinné plánování
Zelená infrastruktura

3. Dlouhodobé cíle

Hodnocení zapracování problematiky krajiny v územním plánování v již zpracovaných
dokumentacích
Zadávání územního plánování (krajiny)
Křižovatky architektury
Metodika územní studie
Veřejný zájem
Rozlišovat jevy, které jsou v legislative a které nejsou
Ivan Vorel – web AUUP – kulturní krajina – doplnění údajů do ÚAP
Krajina by se měla objevit ve všech stupních dokumentace (PÚR, ZÚR, ÚP, RP)
4. Priority
Zelená infrastruktura – ÚSES – setkání s AOPK
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Postavení krajinářského architekta
Standardy ( plánování krajiny, krajinářská architektura)
Manuál pro města a obce (Standardy o krajině)
Setkání s ČKAIT – vodohospodáři a krajináři
Platforma pro krajinu
Další diskuze:
Štěpán: připravovaná koncepce Zelené infrastruktury pro Prahu na tři roky
Majka Špačková: Seminář o územním plánu, obdoba o krajině by mohla vzniknout také,
prosíme poslat pozvánku
Návrh plánu činnosti na příští rok – každý by měl napsat svoje návrhy a 18. Listopadu 2015 si
zadefinujeme program činnosti na 2016
Sociální ekologie, dobrý zdroj informací, nutnost spolupracovat
Nutnost dopracovat standardy pro krajinářskou architekturu (zodp: Jana Pyšková, Štěpán
Špoula ve spolupráci s Petrem Veličkou) – společná schůzka 18. Listopadu
Všechny členy PS KA prosím o vyúčtování svých nákladů
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