Zápis z jednání pracovní skupiny

Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura
Místo

ZOOM

Termín

23. 3. 2021

Od – do

14.00 – 16.00 hod

Předsedající

Ondřej Remeš

Sekretář
Členové PS

Jitka Schneiderová, Lucie Vogelová, Matouš Jebavý,
Tomáš Popelínský, Jiřina Zemanová

Hosté
Omluven

M. Holan

Zápis připomínkuje
Následující termín





1.6.2021 v 15 hodin

1) Předseda pracovní skupiny informoval o finanční situaci pracovní skupiny, průběhu
vyúčtování:
Naše PS má k dispozici 50 000,-Kč, při 7 členech vychází odměna cca 7 142,-Kč/os.
Odsouhlaseno je 500,-Kč/h za vlastní práci a 150,-Kč/h za cestu
Schůzky PS budou online 1x/měsíc a osobně 2x/rok
2) Z představenstva byl vznesen požadavek na aktualizaci webové stránky pracovní
skupiny, přepracování úvodního textu a doplnění zápisů. Členové se dohodli, že úvodní text
bude obsahovat okruhy témat na další období ze zápisu z 11. 2. 2021. Přípravy se ujala J.
Zemanová.
3) Pracovní skupina nominovala kolegyni Jitku Schneiderovou jako stálého hosta
do pracovní skupiny Urbanismus.
4) L. Vogelová informovala kolegy ohledně navrhované novely zákona č. 114/1992 Sb.
O ochraně přírody a krajiny. (viz. Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., Filozofická fakulta UK),
https://ceskadivocina.cz/cs/clanek/novinky/pres-70-profesoru-kritizuje-senatnipozmenovaci-navrhy-navrhovane-novele-zakona-o)
5) M. Jebavý informoval o předešlém požadavku autorizační rady o doplnění autorizace pro
A0, A1 a A3 ve věci „Jednoduchých vodních staveb“. O. Remeš připomněl, že termín JVS
není znám, není obsažen ani v normách (ČKAIT, ČAS). M. Jebavý doplnil, že původně se
mělo jednat o možnost autorizovat malé domácí čistírny odpadních vod. Členové PS se
dohodli, že připraví soupis staveb, které by se za A3 mohly považovat za jednoduché vodní
stavby. Připraví jednoduchou kategorizaci a metodiku k dalšímu projednávání
na představenstvu. O. Remeš se ujme přípravy a po vypracování rozešle k připomínkování
členům.

5) T. Popelínský upozornil autory článků do bulletinu ke konečné kontrole a požádal členy,
aby připomínky ještě rychle v řádu dnů posílali na redakční radu, protože materiál jde
do tisku.
6) Pracovní skupina požádala L. Vogelovou o účast na OTTA Udržitelnost, která se bude
konat 31. 3. 2021 ve 14 hodin.
7) O. Remeš požádal členy pracovní skupiny o jejich osobní fotografie na web ČKA.
8) Členové pracovní skupiny pověřili L. Vogelovou úkolem navázat kontakt s Drahomírou
Kolmanovou a získáním bližších informací o projektu „Cesty Proměn“. Vzhledem k tomu,
že představenstvo připravuje memorandum o spolupráci, bude potřeba upozornit ohledně
uvádění autorů projektů, nutnosti lépe specifikovat filtr kvality výběru projektů. O. Remeš
zjistí, zda jde o záštitu nebo memorandum. J. Zemanová se v této věci bude neoficiálně
díky známosti s D. Kolmanovou angažovat také.
9) L. Vogelová informovala členy PS o projektu „Do parku“, ve kterém se angažuje osobně.
Web má v úmyslu shromáždit realizace v oblasti krajinářských staveb, kvalitní díla.
Prozatím bylo vzato na vědomí.

