Vážení kolegové,
uplynul opět rok od našeho posledního setkání, které bylo volební, a ve kterém jsme
ustanovili nové složení Rady Asociace pro urbanismus a územní plánování. Jako
tradičně se naše setkání uskutečňuje v rámci konference, tentokrát v krásném
prostředí areálu Lednického zámku.
Jako již tradičně je naše setkání zařazeno do celoživotního vzdělávání při České
komoře architektů, s nejvyšším bodovým ohodnocením. Závažnost našeho setkání
potvrdily i udělené záštity. Záštitu nad naší konferencí převzali 3 ministři ČR (MMR,
MŽP, MZe), ČKA, Hejtman JM kraje i děkan Zahradnické fakulty MENDELU.
Standardně dobrý vztah s fakultou stavební ČVUT nám i nadále zajistil prostory pro
zasedání předsednictva. Již druhá rok zde máme i poštovní adresu a s úpravou
stanov a přeregistrací, která proběhne do konce roku 2015, zde budeme mít i nové
sídlo.
Činnost orgánů Asociace:
Rada se v tomto období sešla třikrát ve složení: Petr Durdík, Petr Gajdůšek, Jana
Janíková, Václav Jetel, Jana Kaválková, Milan Košař, Pavel Koubek, Iveta
Laštůvková, Vladimír Mackovič, Jan Mužík, Filip Novosád, Vít Řezáč, Tomáš
Sklenář, Romana Vačkářová a Petr Vávra.
Předsednictvo pracovalo v tomto složení: Petr Durdík předseda, místopředsedové
Vít Řezáč a Petr Vávra a řádní členové Pavel Koubek, Vladimír Mackovič, Jan
Mužík, a Tomáš Sklenář. Předsednictvu iniciativně pomáhali další kolegové Iveta
Laštůvková a Václav Jetel. Kontakty s ČKA po celou dobu zajišťoval Milan Košař.
Předsednictvo se scházelo pravidelně každý měsíc v prostorách Katedry urbanismu
a územního plánování Stavební fakulty ČVUT v Praze. Je třeba vyzvednout vysokou
pracovní morálku a účast na jednáních předsednictva jak samotných členů, tak
aktivistů z řad Rady.
Tajemnicí Asociace je Z. Hrochová, bez které bychom si už ani chod organizace
nedovedli představit a to jak po stránce organizační, tak administrativní. Organizační
přípravě našich konferencí se s pílí a láskou věnuje Ivanka Dubná.
Kontrolní komise pracovala ve složení: Zdeněk Černý Alena Hořejší a Vlasta
Poláčková.
Členská základna. Na všech zasedáních Rady jsme přijímali nové členy. Některé
jsme ale museli pro neplnění základních povinností člena vyloučit.
Usnesení výročního shromáždění členů z roku 2014:
Na výročním shromáždění členů ve Znojmě byly stanoveny následující úkoly:
a) uspořádat minimálně 2 konference
b) uspořádat workshop na téma, které vybere Rada Asociace
c) uspořádat studijní cestu na r. 2016
dále bylo uloženo Radě AUÚP ČR,
1. připravit návrh na změnu stanov a sídla sdružení v souvislosti s novým
občanským Zákoníkem
2. zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP
3. zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže „urbanistický projekt roku“

ad a) uspořádat minimálně 2 konference
Rada Asociace začala pracovat na přípravě dalšího semináře již na svém zasedání v
prosinci loňského roku, kde stanovila předběžné téma konference „Veřejná
infrastruktura se zaměřením na dopravu a inženýrské sítě“. Jako místo konání
bylo po konzultaci s panem starostou vybráno město Jeseník. Přípravná skupina
pracovala ve složení – Durdík, Vávra, Jetel, Laštůvková. Termín byl stanoven na 23.
a 24. dubna. V další etapě prací byla přípravná skupina rozšířena o doc. Mužíka. Při
návštěvě místa byl patrný poměrně vlažný zájem samosprávy města, nabídka na
konání v sále v majetku města byl později přehodnocen a jednání konference byklo
dohodnuto v areálu lázní Priessnitz. Konference se uskutečnila pod záštitou MMR,
Olomouckého kraje, SMO, ČKA, ČKAIT a města Jeseník, byla zařazena do
programu celoživotního vzdělávání ČKA. V programu zazněly příspěvky ze zahraničí,
zvolena byla opět forma panelové diskuse, jako integrální součásti konference.
Na dubnovém zasedání Rady byla zahájena příprava podzimní konference s
pracovním tématem „Krajina v územním plánování“. Místo konání bylo vybráno
v souvislosti s tématem a protože jarní konference byla v Praze, směřoval výběr opět
na Moravu do krásného prostředí Lednice. Do přípravné skupiny byli jmenováni:
Mackovič, Koubek, Jetel a za Zahradnickou fakultu kolega Kučera. Předběžný termín
byl stanoven na 24. - 25. září. Po návštěvě místa bylo pro konání konference
vybráno umístění v areálu zámku v bývalých konírnách. Název byl upřesněn na
„Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny“ Formát
konference zůstal nezměněn jako kombinovaný s přednáškami a panelovou diskusí.
Pro poznání podobné problematiky v zahraničí byly dohodnuty i zahraniční
příspěvky. Jak se konference povedla, posoudíme společně v září.
ad b) uspořádat workshop na téma které vybere Asociace
Další interní workshop Asociace se uskutečnil 23. 1. 2015 na fakultě stavební ČVUT.
Tématem setkání bylo pojmosloví v procesu územního plánování. Bylo přihlášeno
přes 30 účastníků, ze kterých se nakonec zúčastnilo 28, někteří s aktivním
příspěvkem, který sloužil jako podklad pro diskusi. Na úvodních příspěvcích se
podíleli pracovníci MMR a ÚÚR.
ad c) uspořádat studijní cestu na r. 2015 - Zakarpatská Ukrajina
Vzhledem k politické situaci na Ukrajině byla plánovaná studijní cesta přesměrována
do jiné destinace. Byl vybrán Londýn, jako jedno z nejdynamičtějších měst v Evropě,
co se nové výstavby týká. Odbornou část a místní kontakty zajistil V Řezáč,
organizační část zajistil jako už tradičně T. Sklenář prostřednictvím cestovní
kanceláře. Cesta se mimořádně vydařila, včetně odborného programu
v přestavbovém území King´s Cross i na městském úřadě. Další připravovaná krátká
studijní cesta v tomto roce směřuje na přelomu září a října na Expo do Milána. Pro
rok 2016 je připravována středně dlouhá cesta do Andalusie s dalším odborným
programem.

ad 1) připravit návrh na změnu stanov a sídla sdružení v souvislosti s novým
občanským Zákoníkem
Rada a předsednictvo se zabývalo úpravou stanov pro novou registraci. Výsledné
znění je předloženo výročnímu shromáždění k odsouhlasení. Následně proběhne do
konce roku 2015 proces registrace.

ad 2) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP
Viz zpráva o zahraničních aktivitách V. Řezáče.
ad 3) zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže „urbanistický projekt roku“
Zástupci Asociace se aktivně účastnili vypsání dalšího ročníku soutěže Urbanistický
projekt roku, jako samostatné kategorie v souběhu se soutěží Stavba roku.
Přihlášeny byly 4 projekty, z nichž porota za účasti zástupce AUÚP (Durdík) vybrala
tři z nich na nominace, které byly vyhlášeny v rámci nominačního večera Stavby roku
v nadaci ABF. Více informací se dozvíte na konferenci z příspěvku kolegy Fibigera.
Další aktivity a činnosti AUÚP
Soutěž o cenu Asociace - loňský ročník soutěže byl vyhlášen, uzávěrka přihlášení
prací byla stanovena na 30.10.2014. K tomuto termínu se přihlásil pouze jeden
projekt. Proto bylo rozhodnuto spojit dva ročníky do jednoho a další uzávěrka je
vyhlášena na 31.12.2015.
Archweek – již tradičně se naše Asociace zapojuje do přípravy Archweeku. Pro
ročník 2015 je ale naše účast spíše v rovině tiché spolupráce s tím, že naše aktivity
se uskuteční jako součást Archweeku až na jaře roku 2016, kdy budeme v senátu
ČR pořádat panelovou diskusi na téma SmartCities.
Práce pro MMR – V závěru roku připravujeme pro MMR katalog příkladů pro
vyjádření úřadů územního plánování jako dotčených orgánů ve správních řízeních
tak, jak předpokládá připravovaná novela stavebního zákona.
Vydávání Aktualit: V roce 2015 pokračovala při vydávání našich aktualit spolupráce
s paní Blatovou z UUR, která s velmi osvědčila. Budeme rádi, když se naši členové
více zapojí do publikační činnosti a podělí se s námi, na stránkách aktualit, o své
problémy a zkušenosti.
Další aktivity Jako již v předchozích letech se věnujeme dalším aktivitám a
projektům
- členství v ECTP a SIA
- podpora EUROPANU
- podpora studentské soutěže O nejlepší urbanistickou práci
V dalším období bychom chtěli ještě prohloubit spolupráci s našimi partnery –
Českou komorou architektů, posílit kontakt se Svazem měst a obcí. Podařilo se nám
již v druhém ročníku zapojit Asociaci do Stavby roku s udělením společné ceny s
MMR pro realizaci veřejného prostoru a ceny za urbanistický projekt. Určitě
uspořádáme další workshop na aktuální téma. V dalším roce nás čekají opět dva
semináře, jejichž témata teprve budeme vybírat. Máte-li náměty na jejich obsah,
poraďte nám.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen členům Předsednictva, Rady a Kontrolní
komise, za jejich, pro některé opětovné, pro některé úplně nové působení v orgánech
naší asociace, ale i všem, kteří deklarovali svůj zájem o dění v naší profesi svými
diskusními příspěvky, články v aktualitách a účastí na našich akcích. Pro další
období si můžeme přát pokud možno kultivovanější prostředí na našem profesním
dvorečku, k čemuž se snažíme naší činností být trochu nápomocni.
V Praze 11.9.2015

Petr Durdík

