Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 05/2018
Ze dne 23. 05. 2018; čas 10:00 - 12:00 hod
Předseda: Milan Košař
Členové:

Radek Kolařík, Vojtěch Mencl, Vladimír Mackovič, Ivan Plicka, Vlasta Poláčková,
Václav Zuna, Stašek Žerava

Sekretář PS:

Marie Špačková

Přítomni:

dle prezenční listiny

Průběh jednání:
Zahájení pracovní schůzky PS Urbanismus – Milan Košař 10:00
1.

Informace o aktuálních akcích
 M. Košař - na FA se uskuteční mezioborová diskuse o záležitostech, které souvisí
s územním plánováním. Doporučuje účast S. Žeravy a I. Plicky za PS U ČKA.
 M. Košař – v pondělí 4. června 2018 se od 15. hodin koná v Klubu techniků na Novotného
lávce 5 diskusní seminář na téma Metropolitní plán hlavního města Prahy. Doporučuje účast
„pozorovatele“ člena PS U (Mackovič).
 M. Špačková - pozvání členů PS U na Nominační večer České ceny za architekturu 2018 a
Pocty ČKA za roky 2015 a 2016. Akce se koná v divadle Archa dne 31.5. 2018 od 19:30.
 M. Špačková – informovala o skutečnosti, že představenstvo ČKA bude jednat o činnosti PS
ČKA. V souvislosti s tím se předseda PS U dotáže V. Mencla, zda se bude účastnit dalších
jednání PS U.
 M. Špačková – vyzve členy všech PS ČKA ke komentování „Průmyslu 4.0“ z hlediska
tematické oblasti, na kterou je zaměřena činnost PS. Podněty z pracovních skupin budou
podkladem pro formulaci stanoviska ČKA, které připraví Představenstvo.

2.

Změna barvy fasády – diskuse o možnostech stavebního úřadu, potažmo MA, zakázat změnu
barvy fasády. Závěr diskuse vyzněl – nejsou legislativní ustanovení, o které by bylo možné se
„opřít“.

3.

Rekodifikace stavebního práva – M. Špačková informovala o pracovních skupinách MMR, které
se zabývají přípravou nového stavebního zákona. Za ČKA se jednání účastní P. Hnilička a M.
Špačková

4.

Požadavek starosty Poděbrad směřovaný na ČKA – odpověď ČKA na dotaz starosty byl znovu
odeslán. M. Košař byl městem vyzván k účasti na výběru odborného poradce pro urbanismus a
územní plánování. Městu předal informace potřebné pro členy poroty.

5. Kodex Městského architekta (dále i Kodex)
Přítomní pokračovali v diskusi na téma etický a odborný kodex městského architekta. Diskuse se
zaměřila na účel a způsob využití Kodexu. V závěru diskuse bylo konstatováno, že téma Kodexu je
v PS U dostatečně prodiskutováno.

M. Košař shrne diskusi do pracovního znění Kodexu, které PS U projedná na červnovém
jednání PS U.

Pracovní znění Kodexu projednané v PS U rozešle Kancelář ČKA k připomínkám vybraným
samosprávným orgánům ČKA (Představenstvo; dozorčí rada, Stavovský soud)

Znění Kodexu se zapracovanými připomínkami samosprávných orgánů bude předmětem
jednání veřejného setkání OTTA (Otevřený think tank architektů) ve středu 19. září 2018 od
16 hodin.

Obsah „Kodexu“ je směřován především do prostředí ČKA. Má formulovat pravidla a
principy pro činnost autorizovaného architekta na pozici MA.

Pro veřejnost připraví V. Zuna informační „kartičku“, na které budou shrnuta doporučení
ČKA pro výběrová řízení na pozici MA.

6.

Krajský architekt - V souvislosti s aktualizací „Manuálu MA“ byl na březnovém jednání PS U
diskutován pojem Krajský architekt, který je v závěru manuálu stručně uveden. Z diskuse
vyplynulo doporučení doplnit do aktualizace Manuálu MA charakteristiku pozice a náplně činnosti
Krajského architekta. Za modelový příklad využít činnost p. Musila na Karlovarském krajském
úřadě (Podílí se na vytváření a rozpracování „krajských“ koncepcí. Přispívá k jejich implementaci na
území kraje apod.). Do aktualizovaného manuálu připraví tento bod V. Poláčková a V. Zuna, kteří
mají praktické zkušenosti z činnosti v karlovarském kraji.
7.

Úkoly:

Nové úkoly
i. M. Košař – vypracovat pracovní znění „Kodexu“ do kterého shrne závěry
z dosud proběhlé diskuse členů PS U.
ii. M. Špačková – zajistí, aby Kancelář ČKA rozeslala členům PS U elektronickou
formu bulletinu „Městský architekt“, jehož obsah má být aktualizován.
iii. M. Košař – zašle V. Menclovi dotaz, zda má zájem dále působit v PS U
iv. M. Špačková – pověří Kancelář ČKA přípravou rámcové smlouvy pro pozici
externího MA
v. V. Zuna – připraví informační „kartičku“, na které budou shrnuta doporučení
ČKA pro výběrová řízení na pozici MA.
vi. M. Košař – koordinace přípravy jednání veřejného setkání OTTA (Otevřený think
tank architektů) na téma „Kodex MA“ ve středu 19. září 2018 od 16 hodin.


Trvající
i.
ii.
iii.

úkoly
aktualizace bulletinu „Městský architekt“ – garant S. Žerava
připravovat pro rok 2018 Fórum MA – garant M. Košař
připravovat pro rok 2018 jednání OTTA na témata míra podrobnosti (standardy)
ÚP, regulační plány a veřejný zájem v ÚP. – garantka V. Poláčková
iv. Rozpracovat téma Krajský architekt jako bod novelizovaného materiálu ČKA
„Městský architekt“.- garanti Poláčková, Zuna.

Příští schůzka PS U bude v úterý 26. 06. 2018 od 15 hodin v sídle
ČKA
Zapsal:

V. Mackovič

Kontroloval:

M. Košař

