Zpráva o činnosti AUÚP za období říjen 2017 až říjen 2018.
Vážení kolegové,
Opět uplynul rok a my se scházíme v prvním roce dalšího volebního období na výročním
shromáždění členů Asociace pro urbanismus a územní plánování. Jako tradičně se naše
setkání uskutečňuje v rámci konference, tentokrát v Hotelu Vienna House Easy Pilsen
v Plzni. Konference byla opět zařazena 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,
ministr životního prostředí, hejtman Plzeňského kraje, primátor města Plzně, Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká komora architektů a Svaz
měst a obcí.
I v tomto roce se jednání předsednictva odehrávaly na půdě fakulty stavební ČVUT, která je
dlouhodobě naším oficiálním sídlem.
Činnost orgánů Asociace:
Rada se v tomto období sešla třikrát ve složení: Vanda Ciznerová, Petr Durdík, Jana
Janíková, Václav Jetel, Jana Kaválková, Milan Košař, Pavel Koubek, Irena Králová, Iveta
Laštůvková, Jan Mužík, Vít Řezáč, Tomáš Sklenář, Romana Vačkářová, Petr Vávra
a Roman Vodný.
Předsednictvo pracovalo v tomto složení: Petr Durdík předseda, místopředsedové Vít
Řezáč a Petr Vávra a řádní členové Vanda Ciznerová, Václav Jetel, Jan Mužík, a Roman
Vodný. 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, která zajišťuje chod organizace po stránce organizační
a administrativní. Organizační přípravě našich konferencí se nadále věnuje Ivanka Dubná.
Kontrolní komise pracovala ve složení: Zdeněk Černý Alena Hořejší a Vlasta Poláčková.
Členská základna. Na zasedáních Rady bylo přijato 9 nových členů, 2 členové byli přes
několik urgencí pro neplacení členských příspěvků vyloučeni..
Úkoly vyplývající z Usnesení výročního shromáždění členů z roku 2018:
hlavní směry činnosti AUÚP ČR pro rok 2019
a) uspořádat minimálně 2 odborné konference
b) uspořádat workshop na téma, které vybere Rada AUÚP, na základě poptávky
členské základny
c) uspořádat zahraniční studijní cestu na rok 2019
dále bylo uloženo Radě AUÚP ČR
1) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP
2) 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 listopadu loňského roku. Téma bylo zvoleno doprava, místem konání bylo vybráno město
Brno. Později byl název upraven na „Doprava a dopravní systémy“. Přípravná skupina
pracovala ve složení – Durdík, Jetel, Janíková a Řezáč. Termín byl stanoven na 11. a 12.

dubna. Při návštěvě místa byla navázána dobrá spolupráce se samosprávou města i kraje.
Konference se uskutečnila pod záštitou MMR, MD, Jihomoravského kraje, města Brna, ČKA,
ČKAIT a SMO. Opět byla zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKA. V programu
zazněly příspěvky ze zahraničí, zvolena byla opět forma panelové diskuse, jako integrální
součásti konference. Konference se zúčastnil jako čestný host i současný prezident ECTP.
Ještě na prosincovém zasedání Rady byla zahájena příprava podzimní konference. Místem
konání bylo určeno město Plzeň s tím, že byla sledována další města jako alternativy.
Témata byla poměrně pestrá, nakonec bylo vybráno téma „Voda v sídle a krajině“ Do
přípravné skupiny byli jmenováni: Durdík, Vávra, Jetel a Králová. Předběžný termín byl
stanoven na 3. - 4. října. Formát konference zůstal nezměněn jako kombinovaný
s přednáškami a panelovou diskusí. Pro poznání podobné problematiky v zahraničí byl
dohodnut i zahraniční příspěvek z Maďarska. Jak se konference povedla, posoudíme
společně v říjnu.
ad b) uspořádat workshop na téma, které vybere Rada AUÚP, na základě poptávky
členské základny
Další interní workshop Asociace zatím nebyl realizován. Předsednictvo nebylo z řad členské
základny doručeno žádné téma a ni požadavek na uspořádání workshopu. Zde je nutné
konstatovat klesající aktivitu členů asociace o spolkovou a odbornou činnost.
ad c) uspořádat zahraniční studijní cestu na r. 2019
V roce 2019 byla uspořádána studijní cesta do Rumunska, Během cesty se prolínala témata
historické i moderní architektury s odborným výkladem v Bukurešti, Sibiu a Brašově. Cesta
byla po odborné stránce hodnocena velmi dobře. Další studijní cesta pro rok 2019 je ve
stádiu příprav a je směřována do Budapešti a Bratislavy. Termín je těsně před naší
konferencí 27.9. – 30.9. Pro rok 2020 se připravuje týdenní Paříž a prodloužený víkend ve
Vídni. Cesty se uskuteční podle průzkumu zájmu mezi členskou základnou.
ad 1) 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. Letošní ročník byl
obeslán osmí projekty, což považujeme za velmi dobrý výsledek. Více informací se dozvíte
na konferenci z příspěvku kolegy Fibigera.
Další aktivity a činnosti AUÚP
Práce pro MMR – V letošním roce byly dokončeny práce na Standardizaci územního plánu.
Byla dokončena další etapa revize a doplnění slovníku pojmů UUR, v současné době je
rozpracována třetí etapa této práce. Byla zpracovávána také aktualizace kapitoly C.4.
občanské vybavení publikace Principy a pravidla územního plánování.
Posudková činnost – v tomto období byl zpracován vyžádaný posudek pro město Beroun.
Byly zpracovány a předány připomínky k věcnému záměru rekodifikace stavebního práva.
V rámci vypořádání připomínek se konferenčního projednání zúčastnili Durdík a Vávra. Do
pracovní skupiny územní plánování byl za Asociaci jmenován její předseda. Pracovní
skupina se sešla zatím jednou, nebyl jí však předložen žádný relevantní materiál
k projednání..
Vydávání Aktualit – v roce 2019 pokračovala při vydávání našich aktualit spolupráce s paní
Blatovou z UUR. Vydávání aktualit je řízeno redakční radou ve složení předseda – Jetel,
členové - Laštůvková, Mackovič, Blatová. 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 studentské soutěže O nejlepší urbanistickou práci
Nové aktivity:
- AUUP poskytla záštitu konferenci Mě100
- v jednání je možnost akreditovat konference u Ministerstva vnitra jako vzdělávání úředníků
Na základě výsledků volebního shromáždění byl aktualizován zápis do spolkového rejstříku,
včetně nového znění stanov.
V dalším období bychom chtěli nadále pokračovat ve spolupráci s ABF při vyhodnocování
Stavby roku s udělením společné ceny s MMR pro realizaci veřejného prostoru a ceny za
urbanistický projekt. 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 10. 9. 2019

Petr Durdík
předseda

