Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

ÚP, urbanismus a krajina
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Členové PS
Omluven
Zápis připomínkuje
Následující termín

Jednání číslo
1/2014

ČKA
22. 1. 2014
13:00 – 15:00
M. Košař
M. Rýgrová
V. Mackovič, R. Kolařík, I. Plicka, V. Poláčková, D. Lacina

18. 3. 2014 od 13:00

PROGRAM:
1. Termín příštího zasedání pracovní skupiny je úterý 18.

3. 2014 od 13:00.

2. Členové PS ÚPUK probrali návrh plánu činnosti na rok 2014.
Mezi průběžné úkoly PS patří zejména:
 vyřizování kauz týkajících se urbanismu a územního plánování, jež pracovní
skupině přidělí představenstvo ČKA, včetně návrhu na řešení
 evidování podnětů pro budoucí změny legislativy plynoucí z projekční praxe
 vyhodnocování dostupných informací o uskutečněných urbanistických soutěžích a
výběrech zpracovatelů územních plánů v koordinaci s PS pro soutěže a provedení
potřebných korekcí v relevantních manuálech ČKA
 sledování soudních rozhodnutí týkajících se vymezení ÚSES ve vydaných ÚPD (K

tomuto bodu se přihlásil pan Mackovič. Zaznělo, že by to mohlo být zajímavé téma na další
OTTA.)
Základní osnova činnosti PS:
 vyhodnocení ekonomické výhodnosti pro výběr zhotovitele ÚP, doporučení pro
zadavatele
 zapojení zhotovitele do přípravy zadání ÚP
 regulační plán versus územní studie s regulačními prvky (porovnání výhodnosti
obou dokumentů) (PS plánuje diskuzi a spolupráci s MMR.)
 úloha a postavení městských architektů v procesu pořizování ÚP (S důrazem na

podporu vzniku zákonného rámce pro práci architektů.)
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sledování a vyhodnocování případné novely stavebního zákona a souvisejících
vyhlášek z hlediska jejich vlivu na obsah ÚP
mapování činnosti pořizovatelů, ORP a zejména nadřízených orgánů (krajských
úřadů) a následné jednání s MMR (Ing. Sklenář)
součinnost s PS Legislativa při vzniku přílohy se specifikací předmětu plnění ke
vzorům smluv, které v roce 2013 PSL připravila (Splněno.)

K další diskuzi zůstal bod: monitoring výběru zhotovitele ÚP (ve spolupráci
s kanceláří ČKA). Otevřela se otázka, na co se budou výsledky používat, jak se využijí a
také, kdo by tuto agendu měl zpracovávat.
3. Na zasedání PS ÚPUK byli přizváni zástupci PS Krajinářská architektura – Kohlová, Burian.
Přítomní diskutovali o společných tématech obou skupin a možnostech spolupráce a
propojení. Košař navrhl, aby Lacina přešel pod PS KA, rozhodnuto ale nebylo.
Skupiny se dále dohodly na dalším konkrétním postupu při přípravě setkání OTTA - Systém
sídelní zeleně. Byla ustavena přípravná skupina – Mackovič, Kohlová, Burian, Plicka, která
se sejde 14. 2. 2014 od 12:00 na ČKA. Termín samotného OTTA byl ustaven na 15. 5. 2014
od 17:00 na ČKA. Je potřeba zajistit přizvání MMR a MŽP.
4. Dalšími hosty byli Janatka a Zůna, kteří byli přizváni kvůli tématu městských architektů
(MA). Na představenstvu padlo, že by jejich iniciativa měla být podchycena v PS ÚPUK,
jelikož si jsou tematicky k sobě nejblíže. Forma součinnosti je však zatím stále otevřená.
V současné době se PS asi nemůže rozšiřovat. MA by však mohla existovat jako iniciativní
skupina, která by s PS ÚPUK spolupracovala pružně a operativně, ale iniciativu by mohla
vyvíjet sama.
Janatka se Zůnou PS přednesli svůj návrh plánu činnosti, který bude také projednán
představenstvem. V současné chvíli je pro jejich další fungování důležité získat oficiální
mandát.

5. Úkoly

PS
Plicka

PS
Košař

Navštívit některé ze seminářů MMR
dle termínů
Shromažďovat
příklady průběžně
nesmyslných/neoprávněných požadavků úřadů
při zpracovávání ÚP.
Zpracovat Stanovisko na školení úředníků
Domluvit schůzku u Sklenáře na MMR
Po splnění
předcházejících
bodů
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