Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (PSKA)

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté

VESELÍ NAD MORAVOU, ZÁMECKÝ PARK
24.9.2012
11:15 – 12:45
Prof. Ivar Otruba, Milan Svoboda - autorizovaní architekti ČKA
Petr Kolařík - místostarosta města Veselí n/M
Andrea Jarošová - MěÚ Veselí n/M; Odbor rozvoje města
Pavel Bouda, Jana Ondrůšová - Služby města Veselí n/M

Přítomní členové PS

PETR VELIČKA, JAKUB CHVOJKA

Následující termín

-

Důvod jednání:
Autorizovaný architekt Milan Svoboda neinformoval o svém vstupu do autorského díla autorizovaného
architekta Prof. Ivara Otruby (předmětné autorské dílo: Návrh obnovy zámeckého parku ve Veselí n. Moravou.
Záměr a role pracovní skupiny Krajinářská architektura (PSKA):
Na PSKA se obrátil autorizovaný architekt Prof. Ivar Otruba a popsal aktuální situaci kolem obnovy zámeckého
parku ve Veselí nad Moravou. PSKA vnímá, že negativních a neúspěšně řešených případů vstupu do zakázky
nebo autorského díla autorizovaného kolegy je mnoho, pozvala proto oba autory ke společnému projednání
celé situace na místě samém. V rámci pozvání PSKA deklarovala snahu o nalezení konstruktivní cesty pro
další postup při obnově zámeckého areálu a pokud možno vytvořit pozitivní precedens pro takovéto situace.
Obě strany pozvání přijmuly a projevily vůli k takovému záměru.
Průběh jednání:
Prof. Ivar Otruba:
Představil koncepci a rozsah svého návrhu obnovy zámeckého areálu, který připravoval od 70. let 20. století a
podle něhož byly v sedmdesátých a osmedesátých letech prováděny práce. V roce 1993 Prof. Otruba
vypracoval kompletní návhr obnovy. V letech 1993-1997 byla realizovaná část navržených zásahů. Po
povodních v roce 1997 vypracoval Prof. Otruba ještě projektovou dokumentaci pro území tzv. Štěpnice.
Projektová dokumentace celého zámeckého areálu byla kompletně projednána a odsouhlasena orgány
památkové péče.
Prof. Otruba prezentoval své výhrady k některým zásahům v parku (např. kmeniště) a zároveň deklaroval
názorovou shodu se základní linií obnovy. Dále uvedl, že v žádném případě nechce a nebude bránit
prováděným pracem v parku, ale zdvořile žádá, aby byla jeho dokumentace zohledněna při dalším postupu a
další záměry s ním byly konzultovány jako s autorem projednaného a odsouhlaseného návrhu obnovy
zámeckého areálu.
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Milan Svoboda:
Uznal své pochybení a pokládá požadavek Prof. Otruby za naprosto oprávněný. Zároveň částečně prezentoval
jím vypracovanou projektovou dokumentaci a reagoval na komentáře Prof. Otruby k některým pracem
provedeným v parku.
Lze konstatovat, že nad konkrétně probíranými tématy v rámci celého projektu panovala názorová shoda.
Zástupci investora - města Veselí nad Moravou deklarovali vůli ke spolupráci s Prof. Otrubou při obnově
zámeckého areálu v budoucnosti.
Během jednání dále vyplynulo, že investor (Město Veselí nad Moravou) zadal projektovou dokumentacii
dětského hřiště, které je rovněž situováno v areálu zámeckého parku. Jedná se o opětovný vstup do
autorského díla bez splnění oznamovací povinnosti autorizovaného architekta a souhlasu původního autora.
Návrh dalšího postupu:
1)
Zástupci investora (Město Veselí n/M) vznesou požadavek na zpracovatele projektové dokumentace
dětského hřiště, aby dostál svých povinností, kontaktoval Prof. Otrubu a dohodl se případně na jeho písemném
souhlasu, či jiné formě řešení opětovně vzniklé nestandardní situaci poškozující investora a veřejný zájem.
2)
Místostarosta města P. Kolařík deklaroval zájem o objednání jednoho archivního paré komplexní
dokumentace „Návrh obnovy zámeckého areálu ve Veselí nad Moravou“ od prof. Otruby pro potřeby města.
3)
Přítomní členové PSKA, architekti Chvojka a Velička navrhli, aby byl návrh obnovy Prof. Otruby
městem implementován do novodobých plánů města a obnovila se tak kontinuita vývoje projektu v zámeckém
areálu.
4)
Místostarosta města Petr Kolařík deklaroval zájem prosadit tento návrh (dle bodu č. 3) v rámci orgánu
města.
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