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
2/2014

ČKA
18. 3. 2014
13:00 – 15:00
M. Košař
M. Rýgrová
R. Kolařík, D. Lacina, V. Mackovič, I. Plicka, V. Poláčková

Viz bod 2.

PROGRAM:
1.

OTTA - Systémy sídelní zeleně
Členové PS probrali přípravy na OTTA a další nutné kroky k jeho uskutečnění.
Celou diskuzi otevřou 3 vstupní příspěvky, které dají podklad k debatě:
a) Co nabízí stavební zákon ohledně zeleně
b) Význam systémového pojetí sídelní zeleně
c) Podněty vyplývající z vyhodnocení ankety

Anketa je v současné chvíli v připomínkovém řízení a distribuována bude dvěma směry – přímo
oslovení odborníci a její uveřejnění na webu www.cka.cc.
Jako moderátor diskuse byl osloven R. Kolařík.
Termín OTTA byl potvrzen na 15. května 2014.
2. Vyhodnocení ekonomické výhodnosti pro výběr zhotovitele ÚP, doporučení pro
zadavatele.
-

diskuze nad kritérii, které PS formulovala v říjnu a která byla postoupena PS Legislativa a
PS Soutěže

-

úkolem PS (v součinnosti s právním oddělením ČKA) je nyní vyvolat jednání s MMR ve věci
zadávání a cen územního plánu; v dalším kroku pak zapojit do diskuse Svazek měst a obcí;
příští zasedání PS by se mělo připravit s účastí pana Sklenáře z MMR – termín zasedání PS
bude určen podle možností p. Sklenáře
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-

prioritou by mělo být zajištění schůzky s novou ministryní

-

předseda PS vzhledem k současné situaci žádá o urychlené vydání části Standardů týkající
se Urbanismu a územního plánování a také o co nejrychlejší jednání s Unikou a začlenění
této části do jejích ceníků. Jednáním se zástupci Uniky byli, s vědomím předsedy ČKA,
pověřeni V. Poláčková a I. Plicka.

-

zmíněna byla cenová vyhláška pro advokáty, tzv. advokátní tarif – vyhláška 177/1996 Sb.,
a možnost prozkoumat její obsah a případně vytvořit analogii pro potřeby architektů

3. Předseda PS informoval o rozhodnutí představenstva připojit téma Městský architekt k PS ÚPUK.
Problematikou se budou zabývat pánové Zuna a Janatka.

4. Úkoly
Plicka

Košař

Rýgrová
Plicka,
Poláčková
Rýgrová

Shromažďovat
příklady
nesmyslných/neoprávněných požadavků úřadů
při zpracovávání ÚP.
Domluvit účast p. Sklenáře z MMR na dalším
zasedání PS a informovat ostatní o tomto
termínu. Následně iniciovat schůzku s ministryní.
Rozeslat PS vyhlášku 177/1996 Sb.,
Zahájit jednání s Unikou.
Umístění platné verze Standardů
Urbanismus na web k PS ÚPUK.

–

průběžně

ihned

ihned
ihned

část ihned
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