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
3.

ČKA
23.3.2011
13,00 – 16,00
M. Košař
G. Dufková
J. Plos
R. Kolařík, V. Mackovič, I. Plicka, V. Poláčková, P. Kučera
R. Kolařík
13.4. ve 14,00

Program:
1.
2.
3.
4.

Konzultace s dr. Plosem
Projednání úkolů skupiny z minulého jednání
Projednání úkolů nově daných představenstvem
Nové úkoly skupiny

1.
S dr. Plosem, hostem PS, byly konzultovány právní otázky týkající se podkladů, které vypracoval
pan Kolařík a pan Plicka (elektronicky zasláno dr. Plosovi - Několik poznámek k platné
legislativě, Ivan Plicka a Urbanistická soutěž o návrh, Radek Kolařík) a dané problematiky
obecně:
• Soutěž o návrh – navrhnout řešení problematiky v rámci mikroregionu -– sdružení obcí
dosáhne na vše lépe než jednotlivá obec
• Obchodní soutěž, soutěž o návrh, soutěžní dialog - specifikace
• V podmínkách soutěže má být stanovena cena práce, cena a odměna, první cenou je
uzavření smlouvy s vítězem; pouze v případě, že k podpisu smlouvy s vítězem nedojde,
bude první cena vyplacena
• Základem konstrukce ceny je struktura standardů, jejich stanovení představuje řešení pro
70% problémů
2.
Úkoly zadané na minulém jednání
Podklady jednotlivých gestorů byly zaslány všem k informaci, případné připomínky a podněty
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dr. Plose budou implementovány.
V případě Opočna a Ledče nad Sázavou podá pracovní skupina podnět na dozorčí radu.
V případě Třebíče - diskriminační podmínky soutěže - účastníkovi lze doporučit obrátit se
na ÚHOS.
Případné připomínky a podněty dr. Plose budou implementovány do již připravených podkladů.
3.
Projednání úkolů nově daných představenstvem
• Na jednání dne 29.3.2011 v 16,00 v ČKA – připomínkování Analýzy MŽP byl delegován pan
Mackovič a pan Kučera
• MMR ČR – námět pana Tunky na seminář, propagaci a mediální kampaň ve spolupráci
se Svazem měst a obcí – PS může být nápomocna při vytvoření struktury semináře,
obsahové náplni a organizaci, kampaň je záležitostí ministerstva
4.
Nové úkoly skupiny
• Již vypracované podklady vycházející ze staré konstrukce, které již propracovala Asociace,
budou dány paní Poláčkovou k informaci a k dopracování podkladu pro představenstvo
(Výběrová řízení – snížení cen, ohrožení kvality územně plánovací dokumentace a
Podklad pro stanovení srovnávacích cen územních plánů)
• PS připraví do konce června workshop – osloví zájemce o spolupráci, účastníky minulého
workshopu

Podklady pro představenstvo
Dopracování podkladů garantů
Podnět na dozorčí radu – Opočno, Ledeč nad Sázavou
Spolupráce s MMR ČR (seminář)
Spolupráce s MŽP ČR
Příprava koncepce workshopu
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M. Košař
všichni
M. Košař
M. Košař
V. Mackovič, P. Kučera
všichni
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