Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 10/2016
Ze dne 12. 10. 2016 čas 10:00 -12:00 hod
Předseda: Milan Košař
Členové: Marek Janatka, Radek Kolařík, Vojtěch Mencl, Vladimír Mackovič, Ivan Plicka, Vlasta
Poláčková, Václav Zuna, Stašek Žerava
Sekretář PS: Marie Špačková
Omluveni: Ivan Plicka, Radek Kolařík

1. Zahájení pracovní schůzky PS Urbanismus – Milan Košař
2. Diskuse nad pracovním podkladem k přípravě konference ČKA na téma „Městský architekt“
3. Závěry z pracovní diskuze:
cílem konference je představit veřejnosti informační materiál ČKA zaměřený
tematickou oblast „Městský architekt“ a diskutovat na téma role městského
architekta při rozvoji města
-

členění konference do čtyř bloků
i. v Úvodním bloku vystoupí:
1. předseda ČKA, který podá základní informaci o materiálu „Městský
architekt“.
2. poslanec
Farský,
který
se
tematické
oblasti
„Městský
architekt“ věnuje dlouhodobě
3. ředitel NTM
ii. Blok I se zaměří na městské aglomerace a velká města. Navržena byla
města Brno, Plzeň a Hradec Králové
iii. Blok II se zaměří na města a městyse. Navržena byla města Chrudim, Ústí
nad Orlicí a Litoměřice. Účastníci Bloku I a II budou požádáni, aby obsah
svých příspěvků zaměřily na:
1. charakteristiku pozice MA v jejich městě
2. prezentaci pozitivních zkušeností s pozicí MA, které lze zobecnit
3. prezentaci negativních zkušeností s pozicí MA, které lze zobecnit
iv. Blok III je věnován panelové diskusi. Do panelu byli navrženi starosta
z Lanškrouna, radní z Červeného Kostelce, M. Košař, V. Zuna, S. Žerava.
Každý účastník panelové diskuse by se měl krátce (cca 1 minuta)
představit, aby bylo zřejmější na základě jakých zkušeností se zapojuje
do diskuse.

-

Doporučuje se zajistit externího moderátora.

-

Rámcový časový scénář
i. 9.00 – 9.30
ii. 9.30 – 9.50
iii. 10.00 – 11.00
iv. 11.00 – 11.20
v. 11.20 – 12.20
vi. 12.20 - 13.20
vii. 13.20 – 14.00
viii. 14.00 – 14.15

prezence účastníků
Úvodní blok
Blok I
dopolední přestávka
Blok II
polední přestávka
panelová diskuse
rekapitulace, závěry a doporučení z konference

-

PS U připraví rámcová doporučení, která na základě průběhu konference upřesní
či doplní.

4. Členové PS U předběžně požádají účastníky bloků a panelové diskuse o účast na konferenci
a sdělí jim, že budou oficiálně požádáni kanceláří ČKA.
M. Janatka
Chrudim
V. Zuna
Červený Kostelec, Brno
M. Košař
Ústí n. O., Plzeň, Hradec Králové
V. Poláčková
Litoměřice
5. Termín konání konference je dohodnut na 13.12. od 9:30

6. Úkoly
-

-

pro Kancelář ČKA
i. poslat oficiální pozvání přednášejícím a účastníkům panelové diskuse
ii. ověřit reálnost moderování Jakubem Železným (cena, termín) případně
zajistit jinou externí náhradu
pro členy PS U
i. předběžně informovat účastníky bloků a panelové diskuse
ii. formulovat rámcová doporučení z konference

7. Příští schůzka bude 2.11. 2016 od 14 hodin
8. Poznámka
v době rozeslání zápisu byly již zajištěny předběžné následující kontakty
i. Hradec Králové
ii. Plzeň
iii. Litoměřice
iv. Ústí nad Orlicí
kontakty do Brna dohodnou M. Špačková, V. Zuna, V. Mencl

Zapsal:
Kontroloval:

V. Mackovič
M. Košař

