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
4.

ČKA
13.4.2011
13,00 – 16,00
M. Košař
omluvena
0
R. Kolařík, V. Mackovič, I. Plicka, V. Poláčková, P. Kučera
M. Košař
4.5. ve 14,00

1) Kauza veřejné zakázky (ÚP Ledeč n./Sázavou, Opočno, Třebíč)
Na základě informací , které jsou v tuto chvíli k dispozici, se členové PS shodli na tom, že
není důvod k podání podnětu dozorčí radě, protože nedošlo k porušení zákona, který ,
bohužel, takový postup umožňuje. Chyba je především v systému a v platné legislativě.
Nevhodným způsobem vyhodnocování veřejných zakázek na zhotovitele ÚPD (jediným
kritériem je cena) se PS systémově zabývá, s cílem navrhnout a prosadit vhodnější způsob.
PS se shodla, že nemůže být její pracovní náplní připravování stanovisek ČKA k jednotlivým
kauzám, které souvisejí s územním plánováním (chybí kompetence, neúměrná pracnost).
Jednotlivé kauzy jsou však pro činnost PS velkým přínosem jako určitá forma zpětné vazby z
uplatňování procesu územního plánování v praxi.
2) Stížnost ing. arch. Chlouby na nevhodné zasahování pořizovatele do práce a kompetencí
zhotovitele ÚP
PS se nemůže podrobně zabývat jednotlivými konkrétními případy, v daném případě
doporučujeme ing. arch. Chloubovi, aby se pokusil s protistranou o dohodu a zároveň ji
dokázal přesvědčit, že pořizovateli nepřísluší zasahovat do tvůrčí role zhotovitele –
architekta.
Pokud by ani tímto způsobem nedošlo k dohodě, doporučuje PS vyvolat jednání na úrovni
kraje.
3) Kauza Květnice
Záležitosti se ujala AUÚP (ing. arch. Vlasta Poláčková) a je v kontaktu s vedením obce.
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4) Úkoly KUK a Metodika k provádění pozemkových úprav
- byly předány – splněno.

5) PS se bude zabývat přípravou workshopu na téma: „Výběrová řízení zpracovatele ÚPD“
Termín workshopu: nejspíše 06.2011
Témata: - soutěž o návrh
– stanovení minimální ceny podle velikosti sídla

Členové PS navrhnou další náměty k workshopu na příští schůzce, která se uskuteční
ve středu 4.5.2011 ve 14 hodin. Požadavek přizvat JUDr. Plose.
Námět k diskusi v PS
na téma doplnění standardu pro „Vyhodnocení vlivů zásad
územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj“. Nebo alespoň
komentovat standard SEA pro ÚPD, který připravuje ČKAIT.
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