ČINNOST PRACOVNÍ SKUPINY URBANISMUS
Milan Košař
Pracovní skupina byla v České komoře architektů (ČKA) založena v roce 2010 pod názvem PS pro územní plánování,
urbanismus a krajinu a postupně se název ustálil na PS urbanismus (PSU). V roce 2020 jsme si připomněli malé výročí
deseti let nepřetržité činnosti.
Široké spektrum praktických zkušeností autorizovaných osob zastoupených
v PSU umožňuje posuzovat projednávaná témata z různých úhlů pohledu. Kvalitativním přínosem pravidelných jednání pracovní skupiny (cca 10x za rok)
je proto i bod „Různé“, ve kterém se
diskutují aktuální témata v oboru.
Činnost PSU je dlouhodobě zaměřena
na problematiku územního plánování v celé šíři, od vytvoření standardů
pro územní a regulační plány, přes legislativu a vývoj změn ve stavebním
právu, až po aktuální téma „městský
architekt“. Členové PSU pod vedením
Vlasty Poláčkové byli úspěšní ve výběrovém řízení na zpracování standardů zásad územního rozvoje (ZÚR)
pro MMR a v současné době na úkolu
intenzivně pracují.
Velká pozornost byla věnována názorům na postup rekodifikace stavebního práva v oblasti územního plánování
a také námětů, jak přispět k „osvětě“
územního plánování a přiblížení jeho
problematiky širší veřejnosti.

V posledním období se i přes nepříznivé podmínky kvůli koronavirovým
opatřením zapojili členové PSU aktivně do diskuse o dalším směřování
územního plánování.
PSU poskytuje průběžně servis a poradenství pro města, která mají zájem zřídit
post městského architekta (MA) a obracejí se na ČKA se žádostí o pomoc, včetně účasti v komisi pro výběr MA.
Za připomenutí stojí rovněž sepsání
memoranda mezi ČKA a Platformou
architektů s cílem vzájemně koordinovat činnost obou subjektů a dosáhnout
zavedení odborné přípravy na specifickou činnost MA.
Mezi hlavní témata činnosti v roce
2020 patřila zejména:
– zpracování standardů pro územní
a regulační plány;
– zpracování standardů pro ZÚR;
– spolupráce na publikacích ČKA;
– MA – poradenství, konzultace, aktualizace seznamu MA;

– definování aktuálních problémů
územního plánování a možnosti jejich řešení;
– pokračování diskuse s MMR a dalšími subjekty – problematika územního plánování;
– příprava seminářů a diskusí pro
členy ČKA, státní a veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost
na téma územní plánování a na
téma MA;
– diskuse o absenci užších vazeb
mezi strategickým a územním plánováním;
– diskuse o ekonomickém faktoru
v procesu územního plánování;
– v poslední době probíhá e-mailová
diskuse na téma reforma územního
plánování.
Pracovní skupina se schází 1x měsíčně. Podrobné informace o její činnosti jsou obsaženy v zápisech z každé
schůzky, které jsou k dispozici v kanceláři ČKA.
Ing. arch. Milan Košař
předseda PSU
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Activities of Urbanismus, a working group, by Milan Košař
Under the name Working Group for Spatial Planning, Urban Planning and Landscape, our working group was established
in the Czech Chamber of Architects in 2010. The name has evolved into Urbanismus Working Group. We celebrated the
tenth anniversary of continuous operation last year.
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