Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 01/2019
Ze dne 10.01. 2019; čas 15:00 - 16:30 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

Předmět jednání:
1.

Městský architekt – informace o pozicích MA v různých městech

Červený Kostelec – požádali ČKA o konzultaci při zřizování pozice MA

Poděbrady – začátkem ledna ještě nebyla prodloužena smlouva MA na rok 2019

Šlapanice – využívání znalostí místních architektů

Olomouc – příprava zřízení pozice ÚHA

Kralupy nad Vltavou – nové zastupitelstvo má jiný názor na rozpracovanou přestavbu
pivovaru v centru města

2.

Autorská práva ve vazbě na soutěže

Pardubice – projekt lávky přes železniční trať; autorský dozor1 x autorský dohled2

Kralupy – vzdání se autorských práv3 za odstupné

Poznámka:
§ 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo (autorský zákon)
(1) Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu
vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční
smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak.
(2) Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými
zájmy objednatele.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro dílo vytvořené autorem jako soutěžícím ve veřejné soutěži (soutěžní dílo).)



Olomouc – SEFO_petice za nevypisování architektonické soutěže a uznání projektu
architekta Šépky z roku 2014

3. Závěry z diskuse o zaměření pracovní náplně PS U v roce 2019.
K projednání na únorové PS U jsou navržena následující témata:

vyhodnocovat informace související s pozicí MA

Poskytovat konzultace veřejné správě ve smyslu publikace ČKA o MA

Připravit seznam členů ČKA s praxí na pozici MA ochotných účastnit se
za ČKA práce ve výběrových komisích na pozici MA

V případě potřeby provést aktualizaci publikace ČKA o MA
 Vyhodnocovat souvislosti vývoje změn ve stavebním právu z hlediska územního plánování
a operativně reagovat na vzniklé situace
1

V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí.(vyplývá ze SZ)
Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti
jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby
autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil. (vyplývá z autorského zákona)
3
Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Ustanovení odstavce 5 tím není dotčeno.
2







Sledovat vývoj rekodifikace stavebního práva

Sledovat případné přípravy změn stávajícího SZ
Vypracovat stanovisko PS U k zajištění role projektanta a pořizovatele u jedné zakázky
touž osobou jako podklad pro jednání představenstva o případných úpravách Etického řádu
Digitální standardy územního plánu – v roce 2019 pokračuje MMR v pořízení standardu ÚP.
Posoudit, zda bude potřeba zorganizovat v rámci ČKA „kulatý stůl“ na toto téma
Vyhodnotit aktuálnost potřeby pokračovat v přípravě dalších odborných diskusí OTTA o
městských architektech, o promítání veřejného zájmu do územního plánu, případně na jiné
aktuální téma.
Racionálně vyhodnotit možnosti a „pracovní kapacitu“ PS U pro rok 2019 (například s
ohledem na zatížení větší části členů PS U činností v dalších strukturách ČKA).

Příští schůzka PS U bude ve čtvrtek 21. února 2019 v 10 hodin.

Zapsal:

V. Mackovič

Kontroloval:

M. Košař

