Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Pro ÚP, urbanismus a krajinu
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS
Nepřítomen
Zápis připomínkuje
Následující termín

Jednání číslo
2.

ČKA
16.2.2011
13,00 – 16,00
M. Košař
G. Dufková
R. Kolařík, V. Mackovič, I. Plicka, V. Poláčková
P. Kučera
V.Poláčková
23.3.ve 13,00, 13.4. ve 13,00

Program:
1.
2.
3.

Projednání úkolu představenstvem - Ledeč nad Sázavou
Rozdělení gescí – diskuze nad jednotlivými tématy
Standardy výkonů a činností autorizovaných osob – část 1. Urbanismus, územní plánování
a obory související
Organizační záležitosti – návrh zápisu bude vždy poslán tajemníkem PS určenému členovi
k odpřipomínkování tak, aby se jednotliví členové vystřídali a poté bude rozeslán členům a
vystaven na www.cka.cc

4.

1.

Projednání úkolu předaného představenstvem - Ledeč nad Sázavou
Bod 20.
ÚKOL VII/11/2010 PS pro územní plánování, urbanismus a krajinu
Informaci o jednání PS 27.1.2011 podal M. Košař. Zápis z jednání PS v příloze, další termín
pro setkání PS 16.2.2011. Představenstvo uložilo PS připravit návrh usnesení k výběrovému
řízení Ledeč n/Sázavou, PS si zde vyžádá potřebnou dokumentaci

Předseda PS si vyžádá další podklady, které bude distribuovat všem členům PS k vyjádření a formulování stanoviska na dalším jednání skupiny.
V. Mackovič upozornil na podobný případ týkající se vyhlášení soutěže v Třebíči. Členové se shodli na
potřebě vyjádření se PS i k tomuto zadání soutěže.
2.

Diskuze nad tématy:
Základním problémem je kritérium nejnižší ceny, které degraduje soutěž
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Zapsala: Ing. Gabriela Dufková
Schválila: Ing. arch. Vlasta Poláčková

2.3.2011

Důraz na stanovení minimální doporučené ceny, metodu výběru, srozumitelný standard
Obchodní soutěž – kombinované soutěže – nutnost konzultace s dr. Plosem
Nutnost změny legislativy – formulovat otázky pro dr. Plose, úzká spolupráce
Složení balíčku pro laiky (soutěže):
odůvodnit a přesvědčit o vhodnosti soutěže
navrhnout zadání soutěže podle velikosti sídel
vtělit požadavek prezentace
možnost odměňování soutěžících
otázka zorganizování soutěže
Gesce:
1.
2.
3.
4.
5.

Legislativa - I. Plicka
Výběrová řízení, balíček služeb - R. Kolařík
Standardy - V. Poláčková
Řešení krajiny v územním plánování - V. Mackovič
Osvěta směrem k laické veřejnosti, postavení profese, propagace oboru, vzdělávání,
výchova studentů – společné, v případě časové rezervy

3.

Standardy výkonů a činností autorizovaných osob – část 1. Urbanismus, územní plánování
a obory související
Připomínky URM k této kapitole zapracují stávající autoři (rozesláno ing. Dufkovou), poté bude
tento text připomínkován PS.

Úkoly

Ledeč nad Sázavou
Třebíč
Příprava podkladů jednotlivých gestorů
Pozvání na dr. Plose ke konzultaci na 23.3.
Návrh stanoviska PS k metodice pozemkových úprav
Rozeslání připomínek URM
Rozeslání doplněných textů standardů k připomínkování
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Zodpovídá
M. Košař
V. Mackovič
všichni
G. Dufková
V. Mackovič
G. Dufková
G. Dufková

Zapsala: Ing. Gabriela Dufková
Schválila: Ing. arch. Vlasta Poláčková

Termín
12.2.2011
23.3.2011
23.3.2011
obratem
23.3.2011
obratem
23.3.2011

Splněno

splněno
splněno

2.3.2011

