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
3/2014

ČKA
23. 4. 2014
13:00 – 15:00
M. Košař
I.Königsmarková
R. Kolařík, D. Lacina, V. Mackovič, I. Plicka, V. Poláčková

14. května 2014 v 13.00 – 15.00

PROGRAM:
Hosté: Ing. Tomáš Sklenář, ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní
rozvoj, Ing. Poláková, MMR a předseda ČKA Petr Lešek.
Pan Sklenář informoval:
- o možnostech schválení metodického pokynu pro výběr zhotovitele územního
plánu.
Momentálně pro období 2014-2020 MMR nemá na územní plánování vyčleněny
žádné finanční prostředky z EU.
- opět byl zmíněn nevhodný výběr zhotovitele zadávacím řízením, který preferuje
jako jediné kritérium nejnižší cenu
- soutěž o návrh by měla být hrazena. V diskusi zaznělo, že si toto nebude moci
většina malých obcí dovolit.
- MMR objedná od ČKA návrh metodického pokynu pro výběrové řízení na základě
ekonomické výhodnosti (jedná se zejména o návrh spektra kritérií ekonomické
výhodnosti). Účastnit by se měli zadavatelé veřejných zakázek, Svaz měst a obcí.
- Zajištění transparentní poroty
- PS již připravila „Návrh na vypracování modelu pracnosti územního plánu“. 3-4
kategorie, křivka pracnosti.
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Téma: městský architekt
- V současné době není vhodná chvíle prosadit městského architekta do zákona
(výhled 2-3 roky)
- Návrh: veřejné zakázky (na stavby i územní plány) hrazené z veřejných peněz
automaticky zadávat soutěžemi o návrh
- M. Košař informoval o schůzce, která vznikla z iniciativy Společnosti Petra Parléře
s Platformou městských architektů
Téma:
-

politika architektury
Název MMR: Politika architektury a stavební kultury
Vnitřní připomínky MMR, výsledný návrh do konce dubna
MMR rozešle upravený návrh ČKA k posouzení jak byly připomínky všech
oponentů zapracovány
Do konce roku půjde do vlády

Téma: Regulační plán x územní studie
- Diskuse: zda rozlišovat obsah a podrobnost územních plánů – kategorizace podle
počtu obyvatel
- téma bylo aktuální zejména s ohledem na přislíbené dotace z EU
- podzimní seminář AUÚP se bude mimo jiné zabývat zadáváním regulačních plánů,
územních studií
Problematika metodických pokynů MMR k vyhláškám - je jich moc, ale jsou nutné.
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