Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 08/2018
Ze dne 14. 08. 2018; čas 10:00 - 11:00 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

1.

Zářijový OTTA na téma Městský architekt – příprava jednání

Zaměření diskusního jednání
Prezentace aktuálních materiálů ČKA, které souvisí s tématem „Městský architekt“ na jejichž
přípravě se podílela PS U. Po přednesení pilotního příspěvku (10 – 15 minut) bude následovat
moderovaná diskuse (45 – 50 minut) na přednesené téma

Pilotní příspěvky
o Informace o aktualizovaném Manuálu MA – Stašek Žerava
o Informace o Kodexu MA – Václav Zuna

Moderování
o Radek Kolařík

Termín jednání OTTA MA
o Ve středu 19. září 2018 se od 16. hodin

Koordinace přípravy
Ve středu 19. září 2018 se od 13 hodin se uskuteční zářijová PS U, na které bude možnost provést
obsahovou koordinaci přednášejících a moderátora. Případně promítnout do přípravy OTTA poslední
drobné korekce v závislosti na aktuální situaci.

2.

Listopadový OTTA zaměřený na veřejný zájem
 Pracovní název „Veřejný zájem v územním plánování“
 Termín ve čtvrtek 29.11.2018 od 16 hodin
Vlasta Poláčková informovala o upřesňování programu OTTA

Příspěvek o veřejném zájmu na úrovni kraje přislíbila Jana Janíková

Příspěvek o veřejném zájmu na úrovni města přislíbila Irena Králová

Pro zajištění příspěvku na téma veřejný zájem na lokální úrovni bude kontaktován Jan
Hájek, který působí v Líbeznici
Z diskuse přítomných vyplynulo, že veřejný zájem na úrovni celé republiky, který je promítán do
PÚR nebude předmětem diskuse. Časový prostor pro diskusi by nepostačoval pro čtyři dílčí témata.

3. Různé:
Vlasta Poláčková se omlouvá ze zářijového jednání PS U – dovolená
Milan Košař se omlouvá ze zářijového jednání PS U. Musí se účastnit jednání zastupitelstva města
Poděbrady. Vedením zářijového jednání PS U pověřuje Staška Žeravu.

Příští schůzka PS U bude ve středu 19. 09. 2018 od 13 hodin.
Jednání se uskuteční na smíchovské náplavce. Členům PS U rozešle Marie
Špačková podrobnější informace o místě konání.
Zapsal:

V. Mackovič

Kontroloval:

M. Košař

