Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 10/2018
Ze dne 24.10. 2018; čas 10:00 - 12:00 hod;
Předseda: Milan Košař
Členové:

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

Sekretář PS:

Marie Špačková

Přítomni:

dle prezenční listiny

1.

Vyhodnocení OTTA MA

Je žádoucí navázat příští rok s další aktualizací; rozlišovat jednotlivé verse (např.
letopočtem na obálce)

Specifikovat „společného jmenovatele“ pro činnost MA na různých pozicích či v různých
formách (externí MA;MA jako pracoviště úřadu; MA jako účelová organizace apod.)

Nechápat pozici MA jako zdroj příležitostí projektovat

Jakou formou promítnout pozici MA do nového SZ?

Existuje střet zájmů MA ve smyslu zákona o střetu zájmů č. 159/2006 Sb.? (ukládá
veřejným funkcionářům povinnost podávat oznámení o vykonávaných činnostech, které
přímo nesouvisí s výkonem jejich funkce.)

2.

Diskuse o pozici „létajícího pořizovatele“

Risiko střetu zájmu v případech, že jedna osoba pořizuje a projektuje stejnou zakázku

SZ tuto záležitost prvoplánově neřeší

Lze či nelze „na tvrdo“ prokázat, že se jedná o střet? (z pozice pořizovatele kontrolovat
svoji práci projektanta)

3.

Příprava na diskusi OTTA Veřejný zájem v územním plánování

Redukovat program ze tří témat (ZÚR, ÚP, konkrétní záměry) na dvě. Nediskutovat o
ZÚR s cílem ponechat dostatečný prostor diskusi

Zvážit, zda příští rok neuskutečnit OTTA na téma veřejný zájem v PÚR a ZÚR

Přednášející (Králová, Kupka) přislíbili účast

Moderování Vlasta Poláčková

4.

Standarty územního plánu

V. Poláčková informovala o uskutečněném semináři na toto téma v ABF

Delší diskuse přítomných na toto téma a na téma BIM, do které se zapojili všichni
přítomní

Diskuse nebyla ukončena, mělo by se v ní pokračovat nejen v rámci PS U, ale i s členy
dalších relevantních PS ČKA (únor 2019)

Příští schůzka PS U bude ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 15 hodin.
(Jednání PS U proběhne hodinu před OTTA na téma Veřejný zájem v procesu ÚP)

Zapsal:

V. Mackovič

Kontroloval:

M. Košař

