Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 04/2015
Ze dne 13. 5. 2015 čas 13:00 -15:00 hod
Předseda: Milan Košař
Členové: Radek Kolařík, Vladimír Mackovič, Ivan Plicka, Vlasta Poláčková
Sekretář PS: Marie Špačková
1. Zahájení pracovní schůzky PS Urbanismus
2. Informace o konferencích, které probíhají v krajích na téma participace a územní plánování
(např. Český Krumlov, Pardubice…)
3. Diskuze o otázce participace – co to je, jak je prezentováno, zodpovědnost a závěry v praxi.
Shoda pracovní skupiny na důležitosti otevřené diskuze na toto téma – realizace OTTA.
4. Diskuze na téma semináře a konference. Informace o připravovaných konferencích
v Poslanecké sněmovně a o následné sérii seminářů v krajích, ve spolupráci s MMR.
5. Aktuální témata pro seminář:
Výběr zhotovitele
Územní studie
Regulační plány
Krajina
Územní plány a jejich změny
Dotace a využití pro územní plánování
6. Informace o spolupráci s MMR v rámci seminářů, které jsou připravovány v rámci krajů. Cíl
vytvořit tematicky zajímavý a hodnotný seminář, který objede kraje a bude zajímavý a
přivede k diskuzi zadavatele, pořizovatele i projektanty.
7. Diskutována otázka realizace první konference a seminářů po krajích v rámci jednoho
balíčku, který by odstartoval v září konferencí v Poslanecké sněmovně a uvedl by semináře,
které by byli základní informací a „návodem“ pro čerpání peněz z dotací, které jsou v tuto
chvíli připravené právě pro potřeby územního plánování.
8. Struktura nosného semináře: zpracování, pořízení a obsah územního plánu – veřejné
zakázky. Legislativní část pro zadavatele a pořizovatele bude zajištěna ing. Sklenářem
z MMR. Zkušenosti z praxe jsou pak zajištěny přednášejícími z ČKA. PS urbanismus
připraví osnovu a koncepci semináře a úvodní konference.
9. Informace I. Plicky o manuálu, který je připravovaný pro zadávání veřejných zakázek.
Důležitým faktem je zde reálná možnost objednávky manuálu od MMR.
10. Domluva na postupu v návaznosti na dotace:
1. Kulatý stůl
2. Úvodní konference
3. Seminář pro jednotlivé kraje
11. Prověření reálného vypsání výzvy ohledně územního plánování a krajiny. Sekretář
se v této věci spojí s ing. Sklenářem a následně bude informovat pracovní skupinu.
12. Úkol pro členy pracovní skupiny:
Návrh osnova pro úvodní konferenci a seminář
Návrh odborníků, kteří by měli v rámci konference a seminářů příspěvky
13. Sekretář zjistí u ing. Sklenáře jak MMR postupuje ohledně odsouhlasení a
schválení dokumentu ohledně ekonomické výhodnosti nabídky pro zpracování
územních plánů a následně bude informovat pracovní skupinu.

14. Informace o cestě M. Košaře a V. Poláčkové do Londýna.
15. Diskuze ohledně uplatňování principů územního plánování u nás a v dalších evropských
státech. Srovnání Prahy, Londýna a Helsinek.
16. Diskuze o konzultacích ohledně pozice městského architekta a pohled na to co je pouze
poradenství zdarma a co již spadá do poradenství v rámci placených stanovisek a
konzultací. Sekretář bude kontaktovat arch. Janatku a arch. Zůnu ohledně otázky
poradenství obcím (hledisko časové i finanční) a připraví podklad pro jednání na
P+3.
17. Informace sekretáře pracovní skupině ohledně čerpání peněz v 1. čtvrtletí 2015 a potřeba
účetního převodu peněžních prostředků, které pro byli ČKA fakturovány MMR na konci roku
2015 a členy pracovní skupiny jsou čerpány až v letošním roce, po dopracování dokumentu,
za který je MMR zaplatilo. Sekretář připraví podklad pohledně přesunu finančních
prostředků z roku 2014 do kapitoly rozpočtu pracovní skupiny pro rok 2015 pro
jednání P+3 a následně o výsledku bude informovat pracovní skupinu.
18. Diskuze o čtvrtletním fakturování pracovní skupiny. Sekretář pošle během příštího
týdne členům pracovní skupiny rekapitulaci účasti na schůzkách pracovní skupiny
za první čtvrtletí, které bude pro členy PS základním podkladem pro fakturaci
jejich práce.
19. Příští schůzka PS Urbanismus bude 10. 6. 2015 v 13:00 hodin.

Dne 13. 5. 2015 Zapsala: M. Špačková
Schválil: M. Košař

