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AKTUALITY 42
ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Úprava honorářového řádu
V souvislosti s novelami stavebního zákona a vyhlášky
o územně plánovacích podkladech a dokumentaci, ale
nejen v této souvislosti, je třeba aktualizovat či novelizovat
také honorářový řád České komory architektů pro územní
plánování.

Orientační pomůcka, kterou před sedmi léty uvedla
v život Asociace urbanistů a záhy převzala Česká komora
architektů, se ukázala prospěšnou jak pro státní správu
a pořizovatelskou sféru, tak pro sféru zpracovatelů.

Komora architektů úpravy honorářových řádů připravuje
(pracovní skupina arch. Michala Gabriela) a počítá s účastí
Asociace při zpracování části týkající se územního plá-
nování. Otázkou je, do jaké míry urbanistický honorářový
řád upravit a co do něj pojmout.

Nesporným se jeví, že bude zohledněna pracnost
územně plánovacích prací plynoucí z novel legislativy. Nová
pracnost však nebude výrazně rozdílná od pracnosti
předešlé. Rovněž bude třeba zahrnout do řádu vývoj inflace
od doby poslední aktualizace. Velmi žádoucí bude nově
a jednoznačně upřesnit výkony, tedy co je a co není v ceně
zahrnuto.

Diskuse by mohla být o tom, zda a jak oceňovat digitální
zpracování územních plánů. Je zřejmé, že v současnosti
a blízké budoucnosti má smysl zpracování územního plánu
počítačem pouze těch obcí, které budou schopny digitální
plán využívat (ať technicky či personálně), tedy převážně
větších obcí. Prozatím je běžné, že zejména při zpracování
územních plánů měst urbanisté najímají softwarové firmy.
Je tedy možno uvažovat o honoráři těchto firem vzhledem
k celkové ceně za ÚPD. Myslíme, že honorářový řád by se
měl touto problematikou zabývat.

Dalším okruhem prací, kterým by se mohl či měl honorá-
řový řád zabývat, je ohodnocení náročnosti pořizovatelské
práce. Hovoří pro to zejména z novely plynoucí přesun
pořizovatelství na obce.

Do aktualizace honorářového řádu by měly být zahrnuty
zkušenosti odborné veřejnosti s dosavadním užíváním
honorářového řádu a její připomínky na toto téma.
Asociace tedy vyzývá všechny své členy a další
zainteresované osoby mající k problematice co říci,
aby svá stanoviska k novelizaci honorářového řádu
zaslali do konce prosince 1998 na adresu kanceláře
Asociace (viz poslední strana Aktualit dole).

Závěrem bychom chtěli zdůraznit jeden důležitý aspekt
honorářového řádu urbanistických prací. Tento řád totiž
představuje také jedno z podstatných hledisek při srovnání
významu a ohodnocení oboru územní plánování
s ostatními svobodnými povoláními, a to nejen s architekty,
ale např. s právníky, znalci různých oborů aj. Proto laťka
nasazená řádem musí být v relacích s oceňováním jiných
srovnatelných profesí. V praxi, v konkrétní době

U ministra životního
prostředí Miloše Kužvarta
Dne 8. října 1998 se uskutečnilo jednání zástupců AUÚP
ČR s ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem.
Za Asociaci se jednání účastnili Tomáš Sklenář a Milan
Körner. Jednání byl přítomen dále exministr životního
prostředí Ivan Dejmal a části jednání též tisková mluvčí
ministerstva.

Předmětem jednání byla možná spolupráce MŽP
a AUÚP při přípravě legislativních předpisů a dalších
materiálů (metodik apod.), dotýkajících se přímo či nepřímo
územního plánování.

Zástupci AUÚP tlumočili názor, že po vzniku MŽP, jehož
by mělo být územní plánování dominantní problematikou,
není žádoucí vyvolávat “nové putování” oboru mezi resorty.
Po faktickém ustavení (obnovení) krajské správy v roce
2000 by nemělo docházet k podstatným změnám v
kompetencích. Lze předpokládat, že v regionální úrovni
bude mít ÚP novou roli.

Za žádoucí je považována spolupráce na přípravě
nového stavebního zákona. Ministr Kužvart vyjádřil přání
připravit nový stavební zákon ve velmi krátké době, podle
názoru zástupců AUÚP však dokončení přípravy a přijetí
této normy není reálné dříve než za asi tři roky.
Aktuální může být spolupráce v oblasti přípravy nových
předpisů týkajících se odnímání ZPF v souvislosti s územně
plánovacími koncepcemi.

Zástupci AUÚP dále tlumočili názor, že stanoviska
orgánů ŽP (nejen v úrovni MŽP, ale i okresů) nejsou
koordinovaná - neexistují svodná (odpovědná) pracoviště
a v řadě případů nejsou v průběhu času konzistentní.
Z diskuse vyplynulo, že při širokém záběru ŽP existuje jen
málo odborníků, kteří by byli schopni komplexního
syntetického přístupu.

Diskuse se dotkla i značně problematického posuzování
koncepcí ÚP VÚC metodikou EIA, v situaci, kdy vyhláška
č.131/1998 Sb. o ÚPP a ÚPD v příloze č. 2 požaduje u ÚP
VÚC “vyhodnocení předpokládaných důsledků navrho-
vaného řešení (ekonomických, sociálních, kulturních
a územně technických) a dále vyhodnocení jeho vlivů na
ŽP”. Metodika pro toto “komplexní” vyhodnocení neexistuje,
bylo by žádoucí, aby hodnocení vlivů na ŽP v nové podobě
bylo jeho součástí.

a případech může být ocenění z řady důvodů nižší.
Domníváme se, že tuto filozofii je nutné držet z důvodu
dlouhodobé prestiže oboru.

Karel Nettwall
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Evropská rada urbanistů
Asociace vstoupila v minulém období do kontaktu
s Evropskou radou urbanistů a vedla rozhovory o možném
členství v této organizaci. Výsledkem této vzájemné
komunikace bylo podání oficiální přihlášky. Předchozí
rozhovory i fakt, že Asociace splňuje požadavky, jež
Evropská rada urbanistů klade na uchazeče (nezávislost
organizace, podpora rozvoji urbanismu jako zvláštní
profese atd.) vzbuzují naději, že přihláška Asociace bude
akceptována. Další podrobnosti uvedeme v některých
příštích Aktualitách.

Evropská rada urbanistů, sídlící v Bruselu, je složena
z národních ústavů a společenství urbanistů členských
zemí Evropského společenství. Má tři základní směry:

 posílit profesionální a kulturní vztahy mezi ústavy
a společnostmi urbanistů ve členských zemích
a Evropským společenstvím,

 navrhovat systémy vyučování a pěstování
urbanismu a předkládat metody sladění
dosavadních systémů,

 podporovat politiku evropského rozvoje
a vyjadřovat se k důležitým otázkám.

Iniciativní skupina
V poměrně širokém plénu 16 přítomných se počátkem
listopadu konalo další jednání iniciativní skupiny pro územní
plánování. Ze zápisu skupiny vyjímáme nejdůležitější body.
Nadále povede iniciativní skupinu jeden z jejích členů, a to
vždy po dobu jednoho roku. Vedoucím skupiny pro rok
1999 byl ustanoven arch. Karel Maier.
Dále se dohodly okruhy témat, jimž se bude skupina
věnovat. Pro každé téma byla jmenována užší podkupina.

Podskupina pro standardy výkonů
Bude se zabývat nejen výkony zpracovatelů a standardy
obsahu jejich činnosti, ale i standardy výkonů pořizovatelů.
Koordinátorem podskupiny je arch. Miroslav Baše.

Podskupina pro urbanistické vzdělávání
Tématem bude jak vysokoškolské, tak doplňkové, resp.
celoživotní vzdělávání v oboru. Koordinátorem je arch.
Karel Maier.

Podskupina pro oborové smlouvy
Problematiku zájmu představují profesní smlouvy se všemi
souvisejícími askpekty (autorská práva, pojištění, honoráře,
platební podmínky apod. Koordinátorem podskupiny je
arch. Petr Hrůša.

Podskupina pro teze nové právní úpravy
Soustředí se na teze nové právní úpravy územního
plánování a stavebního řádu, včetně souvisejících právních
předpisů (památková péče, péče o přírodu a krajinu,
živnostenské podnikání apod.

L O G O
Asociace připravuje od nového roku novou úpravu
Aktualit a dalších písemností. V souvislosti s tím
vyzývá předsednictvo všechny č leny ke zpracování
námětu na logo Asociace. Logo by mělo obsahovat
počáteční písmena názvu, tedy AUÚP, a mělo by
umožnit dobrou č itelnost i př i velkém zmenšení.
Nepředpokládáme použití barvy. Náměty posílejte,
p rosím, do  konce roku  na adresu Asociace.
Děkujeme.

Spolky architektů
V lednu letošního roku se konalo první setkání spolků,
které uspořádal brněnský Obecní dům. V prosinci (9. 12.)
se uskuteční už třetí setkání této společné platformy, jíž se
účastní Obec architektů, Blok, Obecní dům, Asociace pro
urbanismus a územní plánování a další, a to jak spolky
působící v regionu, jejichž spojujícím faktorem je společná
názorová platforma, tak spolky charakterizované určitou
profesní orientací (urbanisté, krajináři, tvůrci interiérů
apod.).

Na společném fóru se diskutují problémy, které jsou více
méně příbuzné všem spolkům: definování se jako spolek,
vztah vůči zahraničí, vztah vůči českým institucím,
financování spolků a podobně.

Studijní cesta: S. Pölten, Vídeň,
Budapešť, Bratislava
V minulých Aktualitách jsme informovali o přípravě
studijní cesty, která se uskuteční ve dnech 20. až 23.
května 1999. Trasa autobusu začíná v Praze
(v hodinu lidskou i pro mimopražské - předpokládá
se kolem deváté ranní) a dalším nástupním místem
bude Brno. Obsahová náplň se připravuje v intencích
avizovaných v minulém čísle, tedy okružní jízda,
informace o aktuálních urbanistických problémech,
návštěva významných realizací z poslední doby
i individuální volno.

Organizační příprava už pokroč ila natolik, že vám
můžeme sdělit předpokládanou cenu studijní cesty:
3500 Kč pro č leny Asociace a 3900 Kč pro neč leny.
V obálce s Aktualitami také naleznete odpovědní
lístek – předběžnou přihlášku. Podle počtu
přihlášených bude dále cesta aranžována, proto
nezapomeňte, vy, kteří byste se rádi cesty zúčastnili,
odeslat odpovědní lístek do konce tohoto roku.
Na začátku února vám budou na vaši adresu zaslány
bližší informace.
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ČLENSTVÍ V ASOCIACI,
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Vážení a milí kolegové,
v předminulém čísle Aktualit si pan kolega Körner
posteskl v úvodním článku nad nízkou “platební
disc iplínou” některých členů Asoc iace. Rada
Asoc iace proto rozhodla uveřejnit v tomto čísle
seznam “platičů” za léta 1997 a 1998, kde si můžete
ověřit, jak na tom s placením jste. Za rok 1997
zaplatilo pouhých 101 členů, v letošním roce se
platební disciplína poněkud zlepšila - k 21. 9. 1998
zaplatilo již 134 členů z celkového počtu 308
registrovaných členů. Puntíky před jménem jsou
označeni ti, kteří splnili jednu z mála členských
povinností v obou letech (netýká se těch, kteří se
stali členy až v letošním roce): plný puntík =
zaplaceno, prázdný = nezaplaceno. Identifikovat
plátce dle výpisů z účtu není díky údajům, kterými
banka platby označuje, vždy zcela jednoduché, proto
se v případě jakýchkoliv nesrovnalostí obraťte na
adresu Asoc iace.

V souvislosti s placením členských příspěvků bych
vás ráda upozornila na nové Stanovy, schválené
korespondenčním hlasováním (text jste obdrželi jako
přílohu Aktualit č. 40). Dle článku III. odst. 6 b) může
totiž Rada zrušit členství tomu, kdo nezaplatí členské
příspěvky do konce kalendářního roku. Máte-li
i nadále zájem být členem Asoc iace, uhraďte prosím
příspěvek, případně dlužnou částku (500 Kč/rok,
důchodc i 200 Kč/rok) na číslo účtu 556654-018/
0800, případně složenkou, kterou jste obdrželi
s předchozími Aktualitami. Pro snazší identifikaci
platby uvádějte napříště jako variabilní symbol vaše
rodné číslo.

O j isté redukc i adresáře Asoc iace (o členy, kteří od
r. 1996 nezaplatili ani jednou) na cca 240 jmen
rozhodlo předsednictvo Asoc iace už v červnu, i tak
jsou Aktuality a j iné materiály zasílány spoustě
“mrtvých duší”. Redakční příprava, tisk, rozmnožení
a rozeslání jednoho běžného čísla Aktualit vyjde
v průměru na 7 000 Kč. Za situace, kdy jsou
příspěvky hlavním zdrojem financí Asociace, přijala
Rada zásadu, že výhod členství (kromě Aktualit např.
cenové zvýhodnění při studijních cestách, některých
seminářích a dalších akcích pořádaných Asoc iací) by
měli od nového roku požívat pouze platící členové.

Zuzana Hrochová
tajemnice Asoc iace

S e t k á n í  v  k l u b u
Chcete  se  zúčastnit  d iskusí o  aktuáln ích
problémech územního plánování, urbanismu
a životního prostředí?

Společnost pro územní p lánování, urbanismus
a životní prostředí vyhrazuje pro diskusní setkávání
počínaje lednem 1999 každé první úterý v měsíc i,
vždy od 16 do 20 hodin. Konat se budou v Klubu
techniků v prvním patře na Novotného lávce 5, Praha
1-Staré Město (u Karlova mostu). K neformálním
atmosféře debat j istě přispěje příjemné prostředí
Klubu s možností konzumace podle přání účastníků.

První, úvodní setkání se však bude konat ještě
letos, a to v úterý 1. prosince.

Společnost také předpokládá, že schůzky mohou
mít i charakter konzultací, požadavků na právní
pomoc, či se mohou objevit náměty na seminář
k určité problematice. Součástí každého setkání by
také měla být výstava prací firem zabývajících se
územně plánovací činností, eventuálně výstava j iných
aktivit členů.

K  pozvání Spo lečnost i  se Asoc iace srd ečně
připojuje.

Vážení členové,
opakovaně se nám stává, že telefonujete, sháníte
někoho z představitelů Asoc iace, či jen potřebujete
přihlášku pro někoho ze svého okolí, kdo projevil
o členství v Asoc iac i zájem. Oba tyto případy jsme se
rozhodli v těchto Aktualitách vám usnadnit.

Zveřejňujeme adresář všech členů rady
a předsednictva, tajemnice i členů kontrolní komise,
tak abyste se mohli se svými problémy obracet na
konkrétní osoby – buď na ty, u nichž předpokládáte,
že jsou v té které věc i kompetentní, nebo prostě na
ty, které máte s ohledem k Vašemu místu bydliště
nejblíže a s nimiž bude navázání kontaktu patrně
nej jednodušší.

Současně dostáváte všichni s Aktualitami jednu
přihlášku do Asoc iace, kterou můžete předat
případnému zájemc i o členství z vašeho okolí.
Připomínáme, že Asoc iace je sdružením odborníků
a osob působících v oborech urbanismus a územní
plánování. Právem každého člena je účastnit se
veškerých akcí Asoc iace, přednostně užívat jejích
zařízení a služeb, předkládat návrhy a podněty
k činnosti Asoc iace a jejích orgánů, účastnit se
odborných činností dle své kvalifikace, volit i být
volen do orgánů Asoc iace. Současně jsou členové
povinni dodržovat stanovy, svědomitě vykonávat
přijaté úkoly, platit členské příspěvky ve výši
a termínu stanoveném Asoc iací. V dalším
odkazujeme na Stanovy, které jste obdrželi spolu
s Aktualitami č. 40.

556654-018/0800
variabilní symbol = vaše rodné číslo

ČÍSLO ÚČTU ASOCIACE
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Seznam členů Asociace pro urbanismus a územní plánování platících v letech 1997 a 1998

 Mackovič, Vladimír

 Mácová, Dana

 Maier, Karel

 Majer, Jan

 Makovská, Jitka

 Malík, Zdeněk

 Malina, Václav

 Martínek, Vladimír

 Matějka, Vojtěch

 Mauritz, Milan

 Med, Pavel

 Mejsnarová, Jitka

 Merunková, Iveta

 Míšek, Milan

 Moráňová, Šárka

 Mrňák, Ivan

 Mužík, Jan

 Myslivec, Josef

 Navrátilová, Alena

 Němec, Josef

 Nešvera, Karel

 Nettwall, Karel

 Novotný, František

 Novotný, Karel

 Olivová, Věra

 Packová, Jana

 Perlín, Radim

 Petrů, Ivana

 Píša, Václav

 Pletnická, Jana

 Podzimek, Jiří

 Poláčková, Vlasta

 Polednik, Milan

 Pšenčík, Leopold

 Rosí, Jana

 Rozehnal, Vladimír

 Ruller, Ivan

 Růžičková, Vendulka

 Řezáč, Vít

 Říha, Martin

 Salaba, Milan

 Sedláčková, Julie

 Sklenář, Tomáš

 Sklenaříková, Vlasta

 Slanina, Jan

 Soukeník, Vladimír

 Soukeníková, Věra

 Stáhlík, Zdeněk

 Stach, Jan

 Starčevič, Petr

 Starý, Josef

 Svatoň, Jaroslav

 Sýkora, Luděk

 Šilhánková, Vladimíra

 Šimíčková, Jana

 Štědroň, Radoslav

 Štěpánek, Miloslav

 Štilec, František

 Štochl, Pavel

 Tichý, Oldřich

 Tomášek, Jiří

 Tůma, Miroslav

 Tunka, Martin

 Ulmann, Miroslav

 Valtr, Pavel

 Vašata, Zdeněk

 Vávra, Petr

 Večerková, Helena

 Vepřek, Karel

 Vít, Jiří

 Vokrouhlecká, Hana

 Vokurka, Vratislav

 Volfová, Pavla

 Vorel, Ivan

 Vrchlavská, Hana

 Wagnerová, Tatjana

 W ichsová, Marie

 Zdražilová, Alena

 Zeman, Karel

 Zemánková, Jelena

 Zemanová, Magdalena

 Zenkl, Lumír

 Almásyová, Blanka

 Andršt, Pavel

 Baše, Miroslav

 Bechyňová, Pavla

 Bendová, Olga

 Benešová, Jana

 Beránek, Karel

 Bergmannová, Tatjana

 Bláhová, Milada

 Burian, Jiří

 Ciznerová, Vanda

 Čehovská, Irena

 Černá, Jitka

 Černý, Zdeněk

 Červený, Miloš

 Doušová, Něhoslava

 Drdová, Hana

 Dudková, Marta

 Dujka, Vladimír

 Durdík, Petr

 Dvořáková, Jana

 Falta, Bedřich

 Fibiger, Jan

 Franců, Lubor

 Fusková, Vladimíra

 Futerová, Dagmar

 Gajdušek, Petr

 Gebrian, Jiří

 Gloser, Hynek

 Gremlica, Pavel

 Gřegorčík, Jiří

 Gwuzd, Jiří

 Hadravová, Libuše

 Hála, Jiří

 Haloun, Jiří

 Haluza, Jaroslav

 Haluzová, Jarmila

 Hamrlová, Eva

 Hána, Willy

 Hauptová, Petra

 Havliš, Karel

 Hiess, Jiří

 Hladišová, Zdenka

 Hnízdil, Ivan

 Horký, Jaroslav

 Hořejší, Alena

 Houzarová, Hana

 Hrbáčková, Renata

 Hrochová, Zuzana

 Hrůza, Jiří

 Chochole, Emil

 Janíková, Jana

 Ježek, Jiří

 Josífek, Jaroslav

 Kačírek, František

 Kadlec, Karel

 Kajnarová, Sylva

 Kalivoda, Petr

 Kasková, Alexandra

 Keil, Ivan

 Kindl, Zdeněk

 Klajmon, Vladimír

 Klazar, Vlastimil

 Kňourek, Ivan

 Kohout, Josef

 Konvička, Miloslav

 Körner, Milan

 Košař, Milan

 Košatková, Blanka

 Košík, Michal

 Koubek, Pavel

 Kout, Karel

 Kout, Václav

 Koutová, Alena

 Kovalčíková, Dagmar

 Kovář, Stanislav

 Kozelská-Bencúrová, Helga

 Krásová, Zdenka

 Kubíček, Zdeněk

 Kuča, Karel

 Kuta, Vítězslav

 Lánská, Iva

 Lauermannová, Kateřina

 Lukášová, Iveta

první kroužek = 1997
druhý kroužek = 1998
plný kroužek = zaplaceno
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