Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus
Ze dne 22. 02. 2022
Čas 13:00 – 14.30 hod
Předseda:

Milan Košař

Přítomni členové: Vladimír Mackovič, Dana Pokojová, Hana Zachová, Václav
Zůna,
Sekretář PS:

Kateřina Slaná

Omluveni:

Jaromír Hainc, Ivan Plicka, Pavel Petrů, Stašek Žerava, Ondřej
Rys,

Hosté:

zástupci města Příbram – viz. prezenční listina
zástupci města Varnsdorf – viz. prezenční listina
David Mateásko ČKA

TÉMA: KONZULTACE O KRITÉRIÍCH PRO VÝBĚR MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA
Samospráva měst Příbram a Vansdorf připravují výběrové řízení na pozici
Městského architekta. Jejich zástupci požádali ČKA o konzultaci na téma kritéria
pro výběr Městského architekta. V diskusi zazněly mimo jiné následující
informace:
 Výhody dvoukolového výběrového řízení
o 1. krok – na základě motivačního dopisu a portfolia lze získat rámcové
představy o jednotlivých uchazečích
o 2. krok – při pohovoru lze upřesnit rámcovou představu o uchazečích a
ověřit si jejich schopnost prezentovat své odborné názory, způsob
komunikace apod.
 V komisi by měl být potenciální nadřízený MA. To umožní odhadnout jaká
„chemie“ může vzniknout mezi MA a jeho nadřízeným
 Městský architekt má mít tyto předpoklady
o Schopnost prezentovat, vysvětlit a odůvodnit svá profesní stanoviska
odborné i laické veřejnosti
o Provádět pravidelnou osvětu týkající se rozvoje města (besedy, články
o tom, co se připravuje, co se realizovalo apod. )
o Stát se týmovým hráčem v sestavě relevantních pozic samosprávy,
které se podílí na územním rozvoji města
o Posoudit a vyhodnotit procesy projekce (stavebních objektů či zařízení
a výstupů z územního plánování) a procesy řízení rozvoje města včetně
souvisejících legislativních ustanovení
o Má mít autorizaci v ČKA (pak lze v případě potřeby aplikovat například
etický řád ČKA)

Dostatečnou praxi jak v územním plánování, tak ve stavebních řízeních
(zazněl názor alespoň 5 let)
MA má mít tyto vlastnosti
o Má být osobnost nezávislá, apolitická, dostatečně znalá oboru, která
má šanci usměrňovat rozvoj města v dohodnutých mantinelech po
vícero volebních období
o Trpělivý s profesním nadhledem; znalý relevantních předpisů; nadšený;
MA má být podřízen přímo starostovi (starostce), čímž se posílí jeho postavení
v rámci samosprávy a umožní pozitivně ovlivňovat záměry již v jejich zárodku
MA nemá (tržně) projektovat v území kde působí jako MA (hrozí střet zájmů)
o






Další schůzka pracovní skupiny proběhne v úterý dne 22. 03. 2022
ve 13.00 hod.
Zapsal: Vladimír Mackovič

