Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 06/2018
Ze dne 26. 06. 2018; čas 15:00 - 17:30 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 15:00
1.

Informace ze studijních cest

Tematické postřehy ze studijních cest do Kodaně, Petrohradu a Moskvy – M. Košař

2.

Závěrečná korekce „Kodexu městského architekta“

Korekce dohodnuté v diskusi přítomných promítne do textu „Kodexu“ – S. Žerava

„Kodex“ bude zařazen do programu nejbližšího jednání Představenstva ČKA – M.
Špačková

Veřejnost bude o „Kodexu“ informována v připravovaném čísle Bulletinu ČKA, kde bude
„Kodex“ zveřejněn – Podklady za PS U dodá S. Žerava

3.

Aktualizace publikace ČKA „Městský architekt“

Do aktualizovaného znění zařadit „Kodex“ a „Doporučený postup při výběru
MA“ (tzv.„Noty“, jejichž koncept připravil V. Zuna)

Členové PS U své případné podněty na úpravu publikace zašlou do 10. července S.
Žeravovi

Termín pro aktualizaci - konec července 2018. Aktualizované znění publikace bude
tvořit přílohu připravovaného Bulletinu ČKA

Pojem „Krajský architekt“ nebude v aktualizované publikaci podrobněji specifikován
„Noty pro výběr MA“ („Doporučený postup při výběru MA“)

Na základě diskuse přítomných byly doporučeny dílčí korekce v konceptu textu, který
připravil V. Zuna

Členové PS U své případné další podněty na úpravu textu zašlou do 10. července 2018
S. Žeravovi

Upravený text promítne S. Žerava do aktualizace publikace „Městský architekt“

4.

5.

Poděbrady a MA

R. Kolařík informoval přítomné o dalším vývoji zřízení pozice MA v Poděbradech

6.

OTTA připravovaný PS U

Garantka přípravy V. Poláčková navrhla odborné zaměření OTTA
i. Veřejný zájem v územním plánování a specifikovala pracovní okruhy
1. Veřejná infrastruktura
2. Veřejná prostranství
3. Veřejný zájem v ÚP na regulaci a míře její podrobnosti

Členové PS U zašlou V. Poláčkové jména osob, které mají k tématu vztah a mohli by na
jednání diskutovat

Cílem jednání není formulace závěrů, ale poskytnout prostor pro diskusi odborné
veřejnosti o „neurčitě“ specifikovaném pojmu, jehož aplikace v územním plánování má
zásadní význam

Pracovní název „Veřejný zájem v územním plánování“

Termín ve čtvrtek 29.11.2018 od 16 hodin

7.

Střet zájmu

Ve SZ není řešena situace, kdy si projektant pořizuje územní plán, který má vyhotovit
nebo kdy „létající“ pořizovatel územní plán pořizuje a současně zhotovuje ÚP.



8.

I. Plicka navrhl, aby PS U připravila pro Představenstvo ČKA podklad pro stanovisko
ČKA, ve kterém by bylo odůvodněno (specifikováno) proč se jedná o střet zájmu

Úkoly:

Nové úkoly
i. Členové PS U – dodat S. Žeravovi připomínky a podněty k úpravám publikace
„Městský architekt“(elektronické znění rozeslala členům PS U M. Špačková) a
„Noty pro výběr MA“ (rozeslal členům PS U V. Zuna v pátek 22. června 2018) –
termín do 10. července 2018
ii. 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 úkoly
i. aktualizace bulletinu „Městský architekt“ – garant S. Žerava – termín konec
července 2018
ii. příprava OTTA na téma „Veřejný zájem a územní plánování“ – V. Poláčková
iii. Zaslání námětů na diskutující o veřejném zájmu v ÚP – členové PS U

Příští schůzka PS U bude ve čtvrtek 26. 07. 2018 od 10 hodin
v sídle ČKA
Zapsal:

V. Mackovič

Kontroloval:

M. Košař

