Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 01/2018
Ze dne 17. 01. 2018; čas 10:00 - 11:30 hod
Předseda: Milan Košař
Členové:
Sekretář PS:
Přítomni:

Radek Kolařík, Vojtěch Mencl, Vladimír Mackovič, Ivan Plicka, Vlasta Poláčková,
Václav Zuna, Stašek Žerava
Marie Špačková
dle prezenční listiny

1. Zahájení pracovní schůzky PS Urbanismus – Milan Košař 10:00
2. Kontrola úkolů z minulého jednání PS. Trvají úkoly:

aktualizace „kuchařky“ na zřizování pozice „městského architekta“

připomínkování členy PS „konceptu etického kodexu městského architekta“
3. Diskuse

o vedení pracovních skupin, jejichž předsedové nejsou členy představenstva.
Předsedové budou zváni na jednání představenstva ČKA (nejbližší společné
jednání bude 6. března 2018)

o vytváření pozic „krajských“ architektů a MA pro malé obce

o problému s rozlišováním, kdy může člen ČKA vystupovat za ČKA a kdy
prezentuje své názory autorizovaného architekta (veřejnost často chápe názor
autorizované osoby jako názor či vyjádření stanoviska ČKA)

o vypouštění zastavitelných ploch při pořizování změny ÚPD ne při pořizování
nových ÚP
4. Informace

o školení členů ČKA o novele Stavebního zákona.
i. zájem o účast na školení byl značný
ii. školení se bude opakovat i mimo Prahu (Brno, Ostrava)

o konání VH ČKA v termínu 14. dubna 2018 na FA ČVUT Praha
5.

Úkoly

trvá úkol oponovat koncept „Etického řádu MA“, který by se měl následně stát
součástí komorových předpisů ČKA. Cílem je poskytnout relevantní podklad pro
jednání Dozorčí rady či Stavovského soudu v záležitostech týkajících se
stížností k výkonu pozice MA. – všichni členové PS (v případě neúčasti jednání
únorového jednání PS zašle člen PS své připomínky a náměty předsedovi PS)

aktualizace „kuchařky“ na zřizování pozice „městského architekta“ – garant
Stašek Žerava

připravovat pro rok 2018 dvě Fóra MA – garant Milan Košař

připravovat pro rok 2018 dvě jednání OTTA na témata míra podrobnosti
(standardy) ÚP a regulační plány – garantka Vlasta Poláčková

Příští schůzka PS U bude ve středu 14. 02. 2017 od 10 hodin
Zapsal:

V. Mackovič

Kontroloval:

M. Košař

