Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 05/2019
Ze dne 14.05. 2019; čas 13:00 - 15:00 hod;
Předseda: Milan Košař
Členové:

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

Sekretářka PS: Daniela Rybková
Přítomni:

dle prezenční listiny

Průběh jednání:
1. Informace o výběrových řízeních na pozici MA
a. Olomouc
b. Červený Kostelec
c. Praha 22. PS U delegovala do výběrové komise na Praze 22 Ing. arch. Danu Pokojovou.
Pozvat na příští jednání PS U (Mackovič).
2. Agenda MA 21 (Místní agenda 21. století)
a. Na žádost MŽP delegovala ČKA do Agendy MA 21 jako svého zástupce předsedu PS U
Milana Košaře
3. Sekretář PS
Milan Košař sdělil, že sekretářkou PS U je Daniela Rybková. Zasílat jí zápisy z jednání PS U
(Mackovič) a na prezenční listinu z jednání PS U uvádět termín příštího jednání (Košař).
4. Personální obsazení PS U
a. Předseda PS U ověří zájem současných členů o další činnost v PS U
b. S ohledem na zvyšování agendy související s MA a na probíhající rekodifikaci SZ (z
hlediska zaměření PS na část, která se týká územního plánování) mělo by se na
činnosti PS U aktivně podílet 5 – 7 osob
5. Spolupráce s „Platformou“
a. K rozpracovanému konceptu „Memoranda“ nemají přítomní zásadní připomínky
b. Dílčí diskuse se týkala pověření PS U zastupovat ČKA ve vztahu k „Platformě“, ukotvení
MA v zákonech a bezplatné účasti na akcích partnera
c. Konečná úprava konceptu Memoranda s promítnutím závěrů z proběhlé diskuse
(Poláčková)
d. Odeslání konceptu „Memoranda“ zástupci „Platformy“ (Zuna)
e. Informovat Představenstvo ČKA o konceptu „Memoranda“ (Žerava)
6. Seznam MA v gesci ČKA
a. Seznam považuje za potřebný většina přítomných
b. Využití Seznamu
i. Pro argumentaci při diskusích o relevantních tématech
ii. Poskytování zasvěcených informací městům, které připravují pozici MA
iii. Etablovaní MA ze srovnatelných měst v okolí mohou městům (a naší PS ČKA)
pomoci svou účastí ve výběrových komisích,
iv. MA by o sobě navzájem měli vědět, aby se mohli navštěvovat, vyměňovat si
zkušenosti apod.,
v. ČKA se na MA může obrátit a zvát je na think tanky apod.,(cílené informování
zainteresovaných)
vi. Seznam poskytne přehled, jak „MA pokrývají osídlení ČR", jak účinná je naše
osvěta a podpora MA,
vii. Seznam umožní vyhodnocovat, zda a jakým způsobem se v územích s MA
projevuje jejich činnost,

c.

viii. Seznam umožní vyhledávat příklady „dobré praxe“ ze součinnosti samosprávy a
MA, která se příznivě promítá do kvalitního rozvoje urbanismu a architektury
v daném správním území
ix. Seznam umožní vyhledávat a následně oceňovat MA a samosprávy za jejich
pozitivní přínosy do rozvoje území,
x. Seznam jako zdroj argumentace (příklady dobré praxe apod.) při diskusích o
potřebě zakotvit pozici MA v legislativě
Tvorba Seznamu
i. Po diskusi bylo dohodnuto, že bude sledováno doplnění evidence ČKA o
autorizovaných architektech jako první fáze Seznamu MA
1. Předpokládá se následující postup:
a. Doplnění databáze AO o kolonku(y) související s evidencí údajů
o MA
b. Na příští jednání PS U bude pozvána Radka Černá, která má
v ČKA na starosti databáze ČKA (Košař)
c. AO budou interně vyzváni, aby vyplnili doplněné rubriky

7. Postup při výběru MA
a. Základní osnovu připravil Václav Zuna
b. Připomínky má připravené Vladimír Mackovič
8. Různé
a. Předseda PS U vyjedná se zástupcem MMR pracovní schůzku na téma
i. Pozice MA v legislativě
ii. Územní plánování a rekodifikace SZ
9. Úkoly
a. Pozvat na příští jednání PS U Ing. arch. Danu Pokojovou (Mackovič)
b. Zasílat zápisy z jednání PS U Daniele Rybkové (Mackovič)
c. Na prezenční listinu z jednání PS U uvádět termín příštího jednání (Košař)
d. Ověření zájmu současných členů o další činnost v PS U (Košař)
e. Konečná úprava konceptu Memoranda (Poláčková)
f. Odeslání konceptu „Memoranda“ zástupci „Platformy“ (Zuna)
g. Odeslání připomínek k osnově Modelového postupu při zřizování pozice MA (Mackovič)
h. Informovat Představenstvo ČKA o konceptu „Memoranda“ (Žerava)
i. Na příští jednání PS U pozvat Radku Černou (Košař)
j. Dohodnout pracovní schůzku se zástupcem MMR (Košař)

Příští schůzka PS U bude v úterý 13. června 2019
ve 13 hodin v sídle ČKA.

Zapsal:

V. Mackovič

Kontroloval:

M. Košař

