Zápis z jednání pracovní skupiny

Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Členové PS

Hosté
Omluven
Zápis připomínkuje
Následující termín

ZOOM
13. 5. 2021
16.00 – 18.00 hod
Ondřej Remeš
Jitka Schneiderová, Lucie Vogelová, Matouš Jebavý,
Tomáš Popelínský, Jiřina Zemanová, Marek Holan

1. 9. 2021 v 16.00 v Praze

1) J. Schneiderová informovala o spolupráci PS Krajinářská architektura a
PS Urbanismus.
2) L. Vogelová pracovní skupinu informovala o záměru akce „Do
Parku“ požádat o záštitu ČKA.
3) M. Jebavý informoval, že se všechny oborové školy dnes setkaly a
domluvily ohledně spolupráce na studentské soutěži Laurus. Půjde o
anonymní soutěž s 5 nezávislými porotci. Výhled je rozšířit na V4 a Evropu.
Komora by mohla doplnit jednoho dalšího porotce. V červenci už musí být
jasné podmínky. Organizuje Fakulta architektury ČVUT a ostatní fakulty (ZF
MENDELU, FAPPZ ČZU, FZKI SPU) se přidají. PS Souhlasí s tím, aby se
předložila možnost záštity ze strany ČKA
4) T. Popelínský: Jihlava vyhlásila výběrové řízení na Manuál designu
mobiliáře a povrchů města Jihlavy. Ve výzvě k podání nabídky byla původně
požadována jako kvalifikace autorizace A0 nebo A1. Autorizace A3 krajinářská architektura nebyla akceptována, s čímž PS KA nesouhlasí. T.
Popelínský poslal požadavek pro doplnění A3 a Jihlava změnila kvalifikační
podmínky a doplnila A3. Posunut termín do 11. 6. 2021. Informovat
představenstvo v této věci, že diskriminace se stále objevuje.

5) J. Zemanová informovala o stavu akce „Cesty proměn“. Zdůraznila, že
existuje schválené a podepsané memorandum, tedy pro letošní ročník
požadovat další podmínky nelze, ale pro příští ročník je možné se s
organizátory domluvit.
6) M. Holan informoval o možnosti pořádání schůzí PSKA na detašovaném
pracovišti Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v případě, že by byly
problémy s pronájmem prostor při kanceláři ČKA v Brně.
7) Na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity byla schválena nová
akreditace oboru Krajinářská architektura s titulem Ing. Arch.. Skupina se
dohodla na tom, že pozve k další pracovní schůzce ohledně podmínek
změny titulů informovaného člena fakulty k podání informací.
8) Skupina se dohodla na přípravě sborníku výkonu povolání
autorizovaného krajinářského architekta. V první fázi L. Vogelová udělá
rešerši současného stavu legislativy a z něho vyplyne předpokládaný rozsah
výkonu povolání nyní. Práce byly stanoveny prozatím k 15. 6. 2021
9) Skupina se dohodla na tom, že zřídí na webovém uložišti Google disk
společné dokumenty, především plán činnosti pro rok 2021 (definovaný v
zápise z 11. 2. 2021), který bude dle možností průběžně upravován a
doplňován.
10) Termín následující schůze byl stanoven na 1. 9. 2021 v 16.00 v sídle
ČKA v Praze. Skupina se dohodla, že v případě potřeby bude jednání mimo
domluvený termín svoláno elektronickou formou přes ZOOM.

