Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 04/2018
Ze dne 25. 04. 2018; čas 10:00 - 12:00 hod
Předseda: Milan Košař
Členové:

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

Sekretář PS:

Marie Špačková

Přítomni:

dle prezenční listiny

Průběh jednání:
Zahájení pracovní schůzky PS Urbanismus – Milan Košař 10:00
1.

Informace o aktuálních problémech

veřejné výstavby v Olomouci (Žerava), v Pardubicích (Košař), mosty v městském
prostředí (Mackovič)

úřadů územního plánování po novele SZ – vypracování stanovisek (Špačková)

2. Požadavek starosty Poděbrad směřovaný na ČKA
citace ze zápisu PS U 03/2018
M. Košař zrekapituloval okolnosti související se záměrem vzniku pozice MA v Poděbradech (za ČKA
informoval zastupitele města nejprve M. Košař a po několika měsících R. Kolařík). V návaznosti na
tato jednání starosta Poděbrad požádal ČKA o doporučení tří architektů, ze kterých by si město
vybralo na „zkoušku“ konzultanta v oborech architektura a urbanismus. Z následné diskuse
přítomných vyplynuly následující doporučení:

v odpovědi na žádost starosty vysvětlit, že ČKA nemůže preferovat některé své členy na trhu
práce. O pozici mají mít možnost se ucházet všechny příslušně autorizované osoby.

V. Zuna připraví pro M. Špačkovou koncept odpovědi, ve kterém objasní postup zřizování
pozice MA (soutěž, transparentnost apod.)
Starosta Poděbrad urgoval výše uvedenou odpověď od ČKA. Kancelář ČKA zaslala dopis (jehož
koncept připravil V. Zuna) do Poděbrad znovu. PS U požaduje, aby písemné výstupy z ČKA, na
jejichž přípravě se podílel někdo z členů PS U, byly zaslány v elektronické podobě též
spolupracujícímu členu PS U (zpětná vazba).
3. Kodex Městského architekta (dále i Kodex)
Přítomní pokračovali v diskusi na téma etický kodex městského architekta. Diskuse se zaměřila na
účel a způsob využití Kodexu.

doplnění Profesního a etického řádu ČKA (dále i „Řád“) o ustanovení, která by se týkala
pozice Městského architekta. Zakotvení v „Řádu“ posílí na jedné straně pozici MA a na
straně druhé umožní orgánům ČKA konkrétněji posuzovat stížnosti na činnost MA
(komorový podklad zejména pro činnost Dozorčí rady a Stavovského soudu).

Kodex bude uplatněn při aktualizaci příručky ČKA nazvané „Městský architekt“ kde budou
jednotlivé body „desatera“ dle potřeby podrobněji charakterizovány či odůvodněny.
Kancelář
ČKA
byla
požádána
o
zaslání
prvního
vydání
příručky
„Městský
architekt“ v elektronické podobě jako podklad pro aktualizaci. V příručce budou podrobněji
specifikovány odborné nároky na pozici MA.
Dále byly postupně diskutovány jednotlivé body „desatera Kodexu“, které připravil V. Zuna.
Nejméně se vyjasnila formulace bodu č. 1 „Projekce MA“. Přítomní zašlou své poznámky z diskuse
k jednotlivým bodům předsedovi PS U (Košař).
4. Rámcová smlouva MA
PS U doporučuje představenstvu zadat Kanceláři ČKA přípravu rámcového znění smlouvy mezi
externím MA a klientem (městem). Přípravu smlouvy a přípravu „desatera MA“ bude nutné
vzájemně koordinovat.

5. Krajský architekt
V souvislosti s aktualizací „Manuálu MA“ byl na březnovém jednání PS U diskutován pojem Krajský
architekt, který je v závěru manuálu stručně uveden. Z diskuse vyplynulo doporučení doplnit do
aktualizace Manuálu MA charakteristiku pozice a náplně činnosti Krajského architekta. Za modelový
příklad využít činnost p. Musila na Karlovarském krajském úřadě (Podílí se na vytváření a
rozpracování „krajských“ koncepcí. Přispívá k jejich implementaci na území kraje apod.). Do
aktualizovaného manuálu připraví tento bod V. Poláčková a V. Zuna, kteří mají praktické zkušenosti
z činnosti v karlovarském kraji.
6.

Interní projednání Kodexu v orgánech ČKA

V. Zuna informoval dozorčí radu o přípravě „Kodexu“. DR souhlasí se zaměřením připravovaného
Kodexu.
7. Téma připravovaného jednání OTTA
V. Poláčková navrhla, aby se téma OTTA, které má připravit PS U se týkalo veřejných zájmů
promítaných do procesu územního plánování. Z diskuse přítomných vyplynulo, že se jedná o
složitou a důležitou záležitost, která může výrazně ovlivnit a determinovat urbanistické řešení. Na
květnovém jednání PS U dohodnout kolik akcí OTTA se bude v PS U připravovat a zda se budou
týkat témat míry podrobnosti ÚP a regulačních plánů.
V diskusi bylo dále konstatováno, že v prvním pololetí probíhá na půdě ČKA řada informativních
jednání o novele SZ, které zajišťuje pro členy ČKA Kancelář ČKA. Akce, které připravuje PS U budou
proto směřovány do 2. pololetí 2018.
8.

Nový Stavební zákon a MA

Pracovní skupina Urbanismus navrhla na svém březnovém jednání uskutečnit pracovní konzultaci
se zástupci MMR na téma „Městský architekt“ jako ustanovení nového znění Stavebního zákona.
Jedná se zejména o:

význam MA při naplňování „Politiky architektury a stavební kultury České republiky“ na území
ČR (například koordinace územního rozvoje daného prostoru, posuzování dopadů investičních
záměrů zejména z hlediska architektury a urbanismu apod.).

potřebě posuzovat práci (činnost) architektů relevantními odborníky oboru (pracovní výstupy
autorizovaných architektů by měl posuzovat autorizovaný architekt)
Termín pracovního jednání se zatím nepodařilo zajistit. Úkol trvá.
9.

Úkoly:

Nové úkoly
i. dokončit diskusi členů PS U nad konceptem „Etického řádu MA“. Zaslat své
podněty, úpravy obsahu a formulací „desatera“ M. Košařovi.
ii. Kancelář ČKA zašle členům PS U elektronickou formu „Městského architekta“,
která má být aktualizována – garant Špačková
iii. Rozpracovat téma Krajský architekt jako bod novelizovaného materiálu ČKA
„Městský architekt“.- garanti Poláčková, Zuna.


Trvající úkoly
i. aktualizace „kuchařky“ na zřizování pozice „městského architekta“ – garant S.
Žerava
ii. připravovat pro rok 2018 Fórum MA – garant M. Košař
iii. připravovat pro rok 2018 jednání OTTA na témata míra podrobnosti (standardy)
ÚP, regulační plány a veřejný zájem v ÚP. – garantka V. Poláčková

Příští schůzka PS U bude ve středu 23. 05. 2018 od 10 hodin
v sídle ČKA
Zapsal:

V. Mackovič

Kontroloval:

M. Košař

