Vážení kolegové,
Scházíme se opět po roce, po druhém roce fungování Rady a Předsednictva v tomto
volebním období. Jako tradičně se naše setkání uskutečňuje v rámci konference,
tentokrát v krásném prostředí areálu Litoměřického hradu. 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 převzala paní ministryně pro místní rozvoj,
hejtman Ústeckého kraje, starosta města Litoměřice a ČKA.
Standardně dobrý vztah s fakultou stavební ČVUT nám i nadále zajistil prostory pro
zasedání předsednictva. Ještě na sklonku roku 2015 jsme učinili přeregistraci
našeho sdružení na spolek v intencích platné legislativy a zároveň změnili sídlo naší
organizace tak, aby bylo shodné s poštovní adresou, tedy na Fakultu stavební ČVUT
v Praze, Thákurova 7.
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. Kontakty s ČKA po celou dobu svého působení
v představenstvu ČKA zajišťoval Milan Košař (jeho volba na poslední Valné hromadě
však nedopadla dobře a tak dnes nemá Asociace v představenstvu komory své
zastoupení). 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 nadále věnuje Ivanka Dubná.
Kontrolní komise pracovala ve složení: Zdeněk Černý Alena Hořejší a Vlasta
Poláčková.
Členská základna. Na zasedáních Rady bylo přijato 10 nových členů. Některé jsme
ale museli pro neplnění základních povinností člena vyloučit.
Usnesení výročního shromáždění členů z roku 2015:
hlavní směry činnosti AUÚP ČR pro rok 2016
a) uspořádat minimálně 2 odborné konference
b) uspořádat workshop na téma, které vybere Rada AUÚP
c) uspořádat zahraniční studijní cestu na rok 2016
dále bylo uloženo Radě AUÚP ČR
1) zajistit v souladu s novým občanským zákoníkem registraci spolku Asociace
pro urbanismus a územní plánování, včetně změny sídla spolku
2) vydat publikaci k 25. letům AUÚP
3) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP
4) 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 září loňského roku, kde stanovila předběžné téma konference „Historické
dědictví“. Jako místo konání byly prověřovány možnosti Tábor, Chrudim, Litoměřice,
Broumov, Šumperk a Pardubice. Po prověření možností bylo zvoleno Město Tábor,
v areálu Hotelu Dvořák. Přípravná skupina pracovala ve složení – Durdík, Vávra,
Hořejší, Vačkářová. Termín byl stanoven na 5. a 6. května. Při návštěvě místa byla
navázána velmi dobrá spolupráce se samosprávou města. Konference se
uskutečnila pod záštitou MMR, MK, Jihočeského kraje, SMO, ČKA a města Tábor,
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 „Transformace území, regenerace města, ozdravné zásahy do
organismu města a krajiny“. Místem konání bylo vybráno město Litoměřice. Do
přípravné skupiny byli jmenováni: Durdík, Vávra, Mužík a Mackovič. Předběžný
termín byl stanoven na 6. - 7. října. Po návštěvě místa bylo pro konání konference
vybráno umístění v areálu hradu v nově rekonstruovaném sále. Pro konání
konference byly ve městě z úrovně samosprávy vytvořeny nadstandardní podmínky.
Název byl upřesněn na „Přestavba a regenerace sídel a 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 říjnu.
ad b) uspořádat workshop na téma, které vybere Asociace
Další interní workshop Asociace se uskutečnil 5. 2. 2016 na fakultě stavební ČVUT.
Tématem setkání bylo pokračování ze setkání v lednu 2015 jako druhá etapa tématu
pojmosloví v procesu územního plánování. Workshop byl tentokrát opravdu pracovní
a po úvodní společné části probíhal ve třech skupinách. Výsledky Workshopu byly
zveřejněny v Aktualitách č. 97.
ad c) uspořádat zahraniční studijní cestu na r. 2016
V roce 2016 byla uspořádána studijní cesta do Andalusie, do oblasti, kde se mísí
historické slohy ovlivněné arabským světem, ale kde je možné najít mnoho příkladů
soudobé moderní architektury. Vzhledem k umístění byla cesta pojata jako
hvězdicová ze tří stanovišť, což se ukázalo jako velmi příjemné. Odbornou část
a místní kontakty zajistil V Řezáč, organizační část zajistil jako už tradičně T. Sklenář
prostřednictvím cestovní kanceláře. Cesta se velmi vydařila, včetně odborného
programu v Cordobě a Seville. Další studijní cesta pro rok 2017 je ve stádiu příprav
a ještě není rozhodnuto o jejím cíli.
ad 1) zajistit v souladu s novým občanským zákoníkem registraci spolku
Asociace pro urbanismus a územní plánování, včetně změny sídla spolku
Úkol byl splněn.
ad 2) vydat publikaci k 25. letům AUÚP
Úkol byl splněn. Velký dík patří Honzovi Mužíkovi, který se ujal finalizace a dotvoření
celého materiálu.
Ad 3) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP
Viz zpráva o zahraničních aktivitách V. Řezáče.

ad 4) 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. Letošní
ročník však nebyl dostatečně obeslán a bude třeba se zamyslet nad jeho další
organizací. Více informací se dozvíte na konferenci z příspěvku kolegy Fibigera.
Další aktivity a činnosti AUÚP
Detlup – Asociace se zapojila do mezinárodního projektu, organizovaného
slovenskými partenery, který se týká organizovaného zprostředkování výměny
zkušeností urbanistů ze zemí V4 a z Moldávie, Ukrajiny a Gruzie. Více ve zprávě
o zahraničních aktivitách
Archweek – již tradičně se naše Asociace zapojuje do přípravy Archweeku, v roce
2016 věnovanému tématu „ORGANICKÉ MĚSTO – (S)tvořitelé měst a udržitelný
rozvoj“. Pro ročník 2016 byla této akci Asociací udělena záštita. Jako příspěvek do
festivalu zajišťujeme výstavu studentské soutěže „O nejlepší urbanistickou práci“.
Práce pro MMR – V závěru roku 2015 byl odevzdán katalog příkladů pro vyjádření
úřadů územního plánování jako dotčených orgánů ve správních řízeních tak, jak
předpokládá připravovaná novela stavebního zákona. V současné době probíhá jeho
legislativní kontrola a úprava. Doufáme, že bude vydán jako metodická pomůcka
MMR.
Posudková činnost – vzhledem k množícímu se počtu žádostí o posudkovou
činnost byla projednána na Radě pravidla pro přijímání žádostí o posudek s tím, že
Asociace bude nadále zpracovávat posudky pouze pro veřejnou správu, nikoli pro
komerční subjekty. Tyto posudky mohou zpracovávat členové Asociace jako
soukromé osoby. Během roku 2016 bylo Asociací zpracováno několik posudků,
z nichž nejvýznamnější bylo posouzení Návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy.
Vydávání Aktualit – v roce 2016 pokračovala při vydávání našich aktualit
spolupráce s paní Blatovou z UUR, která se 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 pokračovat ve spolupráci s ABF při vyhodnocování
Stavby roku s udělením společné ceny s MMR pro realizaci veřejného prostoru
a ceny za urbanistický projekt. Zde budeme jednat o úpravě podmínek, aby se
soutěž o urbanistický projekt stala atraktivnější. 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 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.
V Praze 6.9.2016

Petr Durdík

