Záznam z jednání
Věc:
Datum:
Místo a čas:

- Ministerstvo životního prostředí

Spolupráce s MŽP ČR
11.4. 2014
MŽP, 9,00-10,00 hod.

Přítomní
Za ČKA: P. Lešek, P. Kučera, J. Kohlová, K. Salzmann
Za MŽP: V.Dolejský, E.Voženílková, Tobíková
Výstup z jednání:
1. Představení České komory architektů jako zastřešující profesní organizace zřízené ze zákona.
ČKA je hlavním oborovým partnerem a koordinátorem. ČKA je schopna doporučit pro jednotlivá
témata odborníky.
2. ČKA se snaží propojovat dotčená ministerstva, v tématech, které má zákonem uložené.
3. V oblasti plánování krajiny spolupracuje ČKA s MŽP řadu let prostřednictvím pracovní skupiny
pro přírodu a krajinu. Cílem dnešního jednání je navázat na rozpracované otázky a pokračovat
ve spolupráci s novým vedením MŽP.
4. Spolupráce směřuje do tří kroků:
a) podpořit zadávání „Koncepce uspořádání krajiny“ v rámci pořizování a aktualizace
územních plánů v souladu s platným stavebním zákonem. MŽP ve spolupráci s MMR vydalo
„Společné metodické sdělení“, jehož cílem je naplňovat „Koncepci uspořádání krajiny“ podle
příl. Č. 7 vyhl. 500/2006 Sb. ve všech územních plánech. Sdělení je umístěno na stránkách
ÚÚR.
Otázka: lze po linii MŽP ověřit plnění závěrů metodického sdělení u stavebních úřadů?
b) ČKA může ovlivnit - formou profesních standardů - metodu zpracování i kvalitu KUK a
přispět ke zpřesnění obsahu koncepce tak, aby byla více zaměřena na příčiny problémů
v krajině, než na napravování pouhých příznaků (důsledků).
c) Cíle, k jejichž naplňování se ČR zavázala ratifikací Evropské úmluvy o krajině, mají většinou
prostorový projev. ČKA i MŽP se vzájemnou spoluprací budou podílet na plnění i těch cílů,
které přímé a bezprostřední prostorové projevy nemají.
5. Meziresortní koordinační výbor Evropské úmluvy o krajině dle sdělení MŽP nefunguje. Je třeba
začlenit do něj náměstky jednotlivých resortů. Náměstek V.Dolejský přislíbil, že bude iniciovat
účast náměstků jednotlivých resortů v koordinačním výboru, aby tak docházelo k naplňování
vytýčených úkolů. Proto ČKA navrhuje své zastoupení v mezirezortním koordinačním výboru
Evropské úmluvy o krajině a ochotně své zástupce nominuje.
6. Povodně – přešli ze sekce 600 do sekce 700.
7. Klára Salzmann je členem Professional Practice Working Group Mezinárodní federace
krajinářských architektů Evropy, která je v současnosti zastoupena ve working group Green
infrastructure v EU, dále je členem Board NGO CIVILSCAPE a nabízí spolupráci a přenos
informací v této oblasti. Důležité je zejména výraznější zapojení veřejnosti do plánovacích
procesů. Zelená infrastruktura je v Evropě vnímána především v jejím kulturním aspektu.
8. Změny klimatu, časté povodně, následné období sucha, pokles hladin podzemních vod je
možné zmírnit optimálním hospodařením v krajině a optimálním uspořádáním prvků krajiny,
její restrukturalizací. Jedná se o důležité téma, které je nutno koncepčně zohlednit v územních
plánech a koncepcích uspořádání krajiny.
9. Komplexní pozemkové úpravy není možné řešit odděleně od územních plánů i KUK, jak se
v současnosti v převážné většině případů děje.

V Praze dne 15. dubna 2014
Zapsal: Petr Kučera a Jana Kohlová, Klára Salzmann

