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Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Podzimní setkání v Brně
Ve dnech 25. a 26. října 2007 se v Brně v hotelu Santon konalo podzimní
setkání členů Asociace a dalších příznivců oboru. Součástí akce byl jednak
seminář věnovaný dvěma tématům: „Aplikace nové legislativy v územních
plánech“ a „Nový význam železniční dopravy ve městech“, jednak výroční
shromáždění členů. Zatímco výsledky semináře budou opět ve spolupráci
s Ústavem územního rozvoje v Brně vydány ve sborníku v podobě přílohy
k časopisu Územní rozvoj – a zde seminář připomínáme jen několika fotograﬁemi, zprávy vyřčené na výročním shromáždění členů Asociace přetiskujeme.
Zpráva o činnosti předsednictva
a rady Asociace pro urbanismus
a územní plánování ČR
za období od října 2006 do října 200,
přednesená předsedou Asociace
doc. J. Mužíkem na výročním shromáždění
členů dne 25. 10. 2007 v Brně
Vážení kolegové,
rada, předsednictvo a kontrolní komise
mají za sebou první rok činnosti v obnoveném složení po volbách, které se uskutečnily v loňském roce v Pardubicích. Dovolte
mi v úvodu připomenout, že jste zvolili patnáct členů do rady a tři členy do kontrolní
komise. Rada pak na svém prvním zasedání zvolila předsedu, dva místopředsedy
a čtyři členy předsednictva. Současně
jmenovala tajemnicí Asociace Zuzanu Hrochovou.
Rada začala v tomto volebním období pracovat ve složení: Petr Durdík, Petr Gajdůšek, Jaroslav Haluza, Alena Hořejší, Jana
Kanálková, Milan Košař, Pavel Koubek, Milan Körner, Jan Mužík, Vlasta Poláčková,
Vít Řezáč, Tomáš Sklenář, Miroslav Tůma,
Petr Vávra, Jelena Zemánková.
Kontrolní komise pak ve složení: Zdeněk
Černý, Vladimír Mackovič, Leopold Pšenčík.
Předsednictvo pracovalo v tomto složení:
předseda Jan Mužík, místopředsedové
Vlasta Poláčková a Vít Řezáč. Členy předsednictva byli zvoleni: Milan Košař, Tomáš
Sklenář, Miroslav Tůma a Petr Vávra.
V usnesení z minulého VS jsou pro orgány
Asociace stanoveny tři hlavní úkoly:
• uspořádat dva odborné semináře;
• uspořádat alespoň jednu studijní cestu;
• zajistit účast našeho zástupce na jednáních ECTP.

Rada následně tyto úkoly konkretizovala
a doporučila pro jarní seminář téma „Nové
územní plány a otázky železniční dopravy“ s lokalizací do Brna a pro podzimní
seminář pak zaměření na posuzování ÚP –
SEA, NATURA, udržitelný rozvoj a město
Plzeň.
Předpoklady jarního semináře se záhy ukázaly obsahově nesplnitelné. Proto předsednictvo a následně i prosincová rada
přijaly vstřícnou nabídku Jihočeského
kraje a Magistrátu města České Budějovice uspořádat s jejich významnou pomocí
a podporou jarní seminář s obsahem
podzimním v IGY centru v Českých Budějovicích. V krátkém čase se podařilo
dosáhnout velmi cenné dohody jak s představiteli kraje, tak i města. Příkladná byla
nejen společenská i ﬁnanční podpora, ale

Veřejná
prostranství
Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování
Avizujeme jarní seminář Asociace,
který se uskuteční ve dnech
17. a 18. dubna 2008
ve Františkových Lázních.
Seminář pořádá AUÚP ČR pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje
JUDr. Josefa Pavla a starosty města
Chebu MUDr. Jana Svobody.
Rezervujte si prosím termín ve
svých diářích. Pozvánku a závaznou
přihlášku obdržíte s dalšími Aktualitami v nejbližším termínu.

také organizační pomoc, zejména Ing. Maříkové, arch. Bočka z Jihočeského krajského úřadu a Ing. Borovky z Magistrátu.
Celkově byl jarní seminář hodnocen velmi
pozitivně včetně procházky historickým jádrem města a prohlídky nového autobusového terminálu na střeše obchodního cen-

A K T U A L I T Y
tra. Za úspěch považuji i vydání sborníku
příspěvků přednesených na semináři. Byl
vydán ve spolupráci s ÚÚR v Brně a s podporou MMR ČR. Přítomným účastníkům
semináře byl již rozdán, ostatním bude doručen.
Druhý – podzimní seminář právě probíhá.
Studijní cesty se podařilo uspořádat dvě.
Jedna velká – do médií uvedená Čína
a malá – Od Trevíru po Ronchamp, která
se uskutečnila minulý měsíc. Její hodnocení asi do médií nepronikne, a tak mi
dovolte vyslovit alespoň zatím osobní poděkování T. Sklenářovi a V. Řezáčovi za
obsahovou i organizační přípravu a vedení
exkurze, kterou jsem absolvoval a množství
získaných poznatků doposud nezpracoval
a asi ani nevstřebal.
Rada také jmenovala pracovní skupiny
a jejich složení:
pro honorářový řád – T. Sklenář, J. Kanálková, P. Koubek, V. Poláčková, P. Vávra;
pro mezinárodní kontakty – V. Řezáč, J. Slanina, J. Čtyroký, F. Novosad,
K. Szentesiová;
pro zahraniční cesty – T. Sklenář, V. Řezáč, F. Novosad, P. Vávra;
redakční radu – M. Körner, M. Tůma,
Z. Černý.
Skupinu pro přípravu seminářů a expertní posudky bude sestavovat předsednictvo a vyzvaní či delegovaní zástupci
měst.
Orgány Asociace pracovaly v tomto období v souladu se stanovami. Rada se sešla třikrát a předsednictvo celkem dvanáctkrát. Měsíční pravidelnost byla porušena
pouze v prázdninovém období a v době
delší zahraniční cesty. Mimo členů před-
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sednictva se jednání aktivně účastnili kolegové: P. Durdík, P. Koubek, M. Körner
a V. Mackovič za kontrolní komisi. Jednání
se pochopitelně neobešla bez tajemnice
Z. Hrochové. Prostory pro jednání zatím poskytoval ústav urbanismu FA ČVUT
v Praze.
K posuzovatelské a expertní činnosti
připomínám, že byly v tomto roce zpracovány tři práce:
• Pardubice, 6. změny ÚP, garant M.
Körner
• Znojmo, posouzení změny ÚP, garanti
P. Durdík a V Řezáč
• Plzeň – Bručná, posouzení souladu navrhované zástavby s ÚP a urbanistickou
studií, garant Mužík
Další aktivity:
• podpora EUROPANU;
• podpora studentské soutěže O nejlepší
urbanistickou práci;
• překlad a příprava k vydání Nové athénské charty;
• příprava eseje o Praze „Příběhy měst“;
• příprava vydání Stavebního řádu pro
Království české z roku 1889;
• připomínky k Zadání nového územního
plánu Prahy;
• růst členské základny.
V závěru mi dovolte poděkovat radě, předsednictvu, pracovním skupinám a všem
ostatním, kteří se podíleli na úspěšné práci
pro naší Asociaci a tím přispěli k rostoucímu zájmu o členství, k dobrému jménu
Asociace a snad i k udržení odbornosti při
pořizování a zpracovávání územně plánovacích podkladů a dokumentace.
Jan Mužík

Územní plány Litoměřic, Luhačovic a Dolánek nad
Ohří (vystavené v sále po dobu konání semináře)
byly prezentovány jejich autory arch. Koubkem,
Pšenčíkem a Vávrou a posloužily jako základ k diskusím o metodické problematice zpracování územních
plánů podle nových legislativních předpisů
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Zpráva o zahraničních aktivitách AUÚP
ČR v roce 2007
Členství v ECTP
V roce 2007 pokračovala práce ECTP na
těchto stěžejních tématech:
a) strategické plánování a soudržnost;
b) uznání profese urbanisty v EU;
c) propagace profese (příběhy měst, Bienále 07 v Budapešti).
ECTP se aktivně účastní na konferencích
a seminářích věnovaných problematice
soudržnosti. Snaží se prosadit úlohu urbanistů při strategickém rozhodování na
regionální a lokální úrovni. Provádí osvětu
mezi členy vlád, samospráv a orgánů Evropské komise. Také na příští rok připravuje konference v Londýně a Lublani. Více
informací naleznete na stránkách ECTP.
Posun, i když asi jiným směrem, zaznamenala snaha o ochranu výkonu povolání
urbanisty. ECTP deﬁnovalo tzv. „common
platform“ – společnou platformu, zmíněnou
v článku 15 nové direktivy 2005/36/EC –
začala platit 20. října 2007. S tímto dokumentem předstoupili před vedoucí odboru
regulovaných profesí paní Pamelu BrumterCoret, která ovšem poopravila představy
ECTP o dalším postupu. Dle výkladu komise
je potřeba legislativně ošetřit „platformu“
pouze v případě, že existují prokazatelné
překážky v práci urbanistů při práci v cizí
zemi. To se doložit nepodařilo. ECTP bude
proto nyní intenzivně studovat, jak mohou urbanisti vykonávat svoji profesi, když se usadí
v jiné zemi. Výkon povolání je ve většině
států bez autorizace. Paradoxně pro nás to
znamená, že tím, že máme autorizaci, bráníme volnému výkonu práce urbanisty, čímž
přispíváme k tomu, že se případně v Evropě
zavede ochrana této profese. Stane-li se
tak, budeme mít nárok na uznání tzv. Evropské profesní komory pod garancí ECTP. Aby
toho mohlo být dosaženo, musí každá členská země splnit jednotná kritéria daná ECTP.
ECTP spolu s AESOP pokračuje v diskusi
o kritériích výuky urbanismu a územního
plánování. Stále hrozí, že se prosadí pojetí, které vychází z anglosaského modelu
a které nebude blízké naší tradici výkonu
povolání. Měli bychom v rámci asociace
vytvořit možná pracovní skupiny, které budou na podobné výzvy v mezinárodním odborném prostředí schopné reagovat.

Bienále evropských měst a evropských
urbanistů, Budapešť, 21.–23. června
2007
Bienále, kde se každé dva roky prezentují výrazné urbanistické počiny jednotlivých zemí, se konalo v Budapešti ve dnech
21. až 23. června. Tématem byl urbanismus jako multidisciplinární tvorba městského prostředí. V rámci bienále proběhla
řada zasedání, workshopů, seminářů a doprovodných výstav, včetně několika prohlídek úspěšných realizaci přímo v Budapešti. Asociace se bienále zúčastnila,
i když větší návštěvu našich členů omezil
neúměrný poplatek 250 eur, který se nám
přes dlouhotrvající pokusy nepodařilo snížit. Za přispění ÚRM v Praze jsme rovněž
vyslali architekta Hniličku jako řečníka na
odborné konferenci s tematikou suburbanizace.
ECTP za podpory dánských urbanistů zřídilo internetovou stránku na prezentaci
zajímavých příkladů z praxe. Navštivte
http://www.fabnet.dk a dozvíte se třeba
o londýnském projektu obvodu Merton,
kde je v obdobě územního plánu zakotven
požadavek, aby se minimálně 10 % energie spotřebovávané při realizaci místních
nových projektů získávalo z obnovitelných
zdrojů umístěných v rámci obce.
Financování činnosti ECTP je stabilizované. V roce 2008 bude AUÚP ČR platit
zhruba stejně jako v předchozích letech, tj.
okolo 500 eur.

soutěžních týmů. Asociace pro urbanismus a územní plánování byla aktivní při výběru českých lokalit. Soutěžilo se na velice atraktivním místě v okolí stanice metra
Hradčanská v Praze. Cílem bylo vytvořit
ideový návrh na přeměnu území po dobudování dopravní infrastruktury. Z 37 přihlášených bylo odevzdáno 26 návrhů, což je
nadprůměrný počet. Nejlepších pět bylo
vybráno v prvním kole poroty ve Štýrském
Hradci, vítěz bude oznámen v únoru 2008.
Již se připravuje desátý ročník. Soutěžní
lokalitu bychom měli vybrat nejpozději do
konce března. Také zde uvítáme náměty
našich členů, kteří pracují na odborech
rozvoje a vědí o obecních pozemcích vhodných pro bytovou výstavbu. Více informací
lze získat na www.europan-cz.cz.

Bilaterální kontakty
Letos jsme využili našich kontaktů při odborné části exkurze do Číny a Tibetu. Navštívili jsme prof. Shao Yisheng z China
Academy of Urban Planning and Design, která byla naším hostem předloni
v Praze. Naše kontakty s irskými urbanisty
se osvědčují při přípravě exkurze na jaře
příštího roku do Irské republiky a Severního Irska.

Exkurze
Soutěž ECTP
Letos bude opět vyhlášen další ročník mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší urbanistický projekt za období 2006–2007.
Termín pro doručení vítězů národního kola
je 14. března 2008, výsledky budou oznámeny příští rok koncem listopadu v Irsku.
Letošní ročník se nám podařilo dle loňského plánu spojit s naší vlastní novou soutěží.

Oblíbenou aktivitou jsou zahraniční odborné exkurze. Mimořádná cesta do Číny
a Tibetu z přelomu dubna a května je zdokumentována na videu, které si členové
mohou na vyžádání objednat pro případnou inspiraci.
Autokarová cesta směřovala tentokrát
v září do Lucemburska, Francie, Německa
a Švýcarska. Příští rok se plánuje v květnu
cesta do Irska.

Soutěž EUROPAN

Mezinárodní kontakty

V únoru bylo vyhlášeno nové kolo soutěže EUROPAN 9, která nabídlo 75 lokalit v 21 zemích. Je to více než v minulém
ročníku, do kterého se zapojilo asi 2 000

Informace jsou průběžně uveřejňovány na
naší internetové stránce www.urbanismus.
cz.
Vít Řezáč
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008

Příjmy
Členské příspěvky
Zisk z jarního sympozia (Zlín)
Zisk z podzimního semináře (Pardubice)
Další příjmy – posudky, reklama
Úrok z běžného účtu
Prodej triček AUÚP
PŘÍJMY CELKEM

návrh
115 000
50 000
30 000
10 000
2 000
0
207 000

skutečnost
109 800
162 230
75 049
17 840
3 868
2 189
370 976

Příjmy
Členské příspěvky
Zisk z jarního semináře
Zisk z podzimního semináře
Další příjmy – posudky, reklama ...
Úrok z běžného účtu
Prodej vlastních publikací
PŘÍJMY CELKEM

Výdaje
Provoz kanceláře celkem
administrativní práce, účetnictví
kancelářské potřeby, drobná vydání
bankovní poplatky
poštovné (bez Aktualit)
nájemné
Internet, provoz domény
Aktuality (včetně poštovného)
Členský příspěvek ECTP (480 eur)
Zahraniční cesty – zasedání ECTP
+ konference Vratislav
Příspěvek na studentskou soutěž
Příspěvek na EUROPAN
Účast v soutěži ECTP Award (400 eur)
Ostatní vydání (občerstvení atp.)
Aktualizace internetových stránek
Jednorázová odměna pro předsedu
VÝDAJE CELKEM

návrh
69 500
50 000
9 000
6 000
1 000
3 500
10 000
40 000
15 500

skutečnost
67 263
51 200
2 651
5 940
3 902
3 570
892
38 019
13 562

Výdaje
Provoz kanceláře
(administrativní práce,
účetnictví, kancelářské potřeby...)

40 000
10 000
5 000
13 000
12 000
30 000
0
245 000

64 358
10 000
5 000
1 777
10 310
33 082
25 000
269 263

Příspěvek na studentskou soutěž
Příspěvek na EUROPAN
Soutěž AUUP ČR a ECTP
Tematické úkoly
Ediční činnost
Ostatní vydání (občerstvení atp.)
VÝDAJE CELKEM

-38 000

101 713

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM -18 000

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Internet
Aktuality (včetně poštovného)
Členský příspěvek ECTP
Zahraniční cesty – zasedání ECTP

130 000
60 000
40 000
30 000
4 000
50 000
314 000

95 000

8 000
60 000
14 000
40 000
10 000
5 000
20 000
20 000
50 000
10 000
332 000

Usnesení shromáždění členů Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
konaného dne 25.10. 2007 v Brně
Shromáždění členů:
I. konstatuje,
že je v souladu s čl. IV, odst. 2 stanov AUÚP ČR usnášeníschopné (z 229 členů Asociace přítomno 69 členů, tj. 30,1 %),
II. bere na vědomí
výsledky 2. ročníku soutěže Cena Asociace v oblasti územního a regionálního plánování vyhlášené AUÚP ČR, včetně
doporučení poroty,
III. schvaluje
a) zprávu o činnosti předsednictva a rady AUÚP ČR, přednesenou předsedou Asociace doc. Ing. arch. Janem Mužíkem, včetně zprávy o zahraniční činnosti, přednesené
místopředsedou Ing. arch. Vítem Řezáčem a doplněné
Ing. Janem Slaninou,
b) zprávu o výsledku hospodaření za rok 2006, přednesenou tajemnicí Asociace Ing. arch. Zuzanou Hrochovou,
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c) zprávu kontrolní komise přednesenou jejím předsedou
Ing. arch. Zdeňkem Černým,
d) návrh rozpočtu na rok 2008 s plánovaným schodkem
18 000 tis. Kč,
IV. stanovuje hlavní směry činnosti AUÚP ČR pro rok 2008:
a) uspořádat dva semináře na aktuální téma, které stanoví
rada AUÚP,
b) uspořádat minimálně jednu studijní cestu pro členy Asociace,
c) zajistit účast zástupce AUÚP ČR na jednání Evropské
rady urbanistů (ECTP),
d) zveřejnit návrh „Rozsahu prací nezbytných ke zpracování
územního plánu“ jako podklad k diskusi členů Asociace.
V Brně 25. 10. 2007

A K T U A L I T Y

7 3

Opatření obecné povahy
Opět nalézám odvahu zveřejnit metodiky
garantované pouze z 95 %. Konzultace
k nim už částečně proběhly, ale ne od
všech právníků máme zpět reakce. U dříve
zveřejněné změny územního plánu vydávaného formou opatření obecné povahy
došlo k překlepu v jednom čísle paragrafu

a na základě konzultací k přehození sledu
vyjmenovaných právních předpisů. Proto
úvodní část otiskujeme znovu. Přidáváme
i územní plán a vymezení zastavěného
území vydávané formou opatření obecné
povahy.

Obec ..........
Č. j.: ..........

V .......... dne ..........
Změna č. 2 územního plánu obce ..........

Zastupitelstvo obce …, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona
vydává
tuto změnu č. 2 územního plánu obce ..........

 

e)

f)
g)
h)

i)

j)
k)

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Vyhodnocení splnění zadání, pokyn
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak
bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí
lesa
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Vyhodnocení připomínek

2. Graﬁcká část odůvodnění
(obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)

Obec ..........
Č. j.: ..........

c)
d)

K častým dotazům, co z odůvodnění zpracovává projektant a co pořizovatel, uvádím,
že projektant zpracovává ty části odůvodnění, které je možné zpracovat před projednáváním návrhu. Ostatní části doplní
pořizovatel.
Tomáš Sklenář

V .......... dne ..........
Územní plán ..........

Zastupitelstvo obce …, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona,
§ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Poučení:
Proti územnímu plánu obce … vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád).
místostarosta obce

starosta obce

 
Obec ..........

vydává
Územní plán ……

Č. j.: ..........

V .......... dne ..........
Vymezení zastavěného území Obce ..........

1. Textová část územního plánu
(obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
2. Graﬁcká část územního plánu
(obsah viz příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)
Odůvodnění
1. Textová část odůvodnění
a) Postup při pořízení územního plánu
b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Rada obce (pokud není volena, uvede se zde Zastupitelstvo obce) ...
příslušná(é) podle ustanovení podle 6 odst. 6 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 59 a 60 stavebního zákona a ve spojení
s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád,
vydává
vymezení zastavěného území Obce ..........

pokračování na další straně kkk
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Vymezení zastavěného území se vydává pro území Obce …, které je
tvořeno těmito k. ú.: ………….
Na území Obce … se vymezuje v k. ú. … (uvést počet) zastavěných
území … a v k. ú. … (uvést počet) zastavěných území …
Vymezení zastavěného území Obce … je zakresleno na … (uvést počet)
listech mapovém podkladu katastrální mapy v měřítku …, které tvoří číslované graﬁcké přílohy k tomuto opatření obecné povahy. Jednotlivé listy
jsou ve formátu A 3 a jsou označeny jménem a příjmením starosty obce
s uvedením jeho funkce, jeho podpisem a otiskem úředního razítka.
V graﬁckých přílohách je hranice zastavěného území, která je vymezena v souladu s § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona, vyznačena černou
čarou a hranice nezastavitelných pozemků, vymezená v souladu s § 2
odst. 1 písm. e) stavebního zákona, zelenou čarou.
Zastavěné území je vymezeno ke dni …
Toto vymezení zastavěného území Obce … pozbývá platnosti dnem
nabytím účinnosti územního plánu vydaného pro Obec … nebo novým vymezením zastavěného území Obce …

Studijní cesta do Irska
ve dnech 1. až 11. května 2008
Předsednictvo Asociace ve spolupráci s cestovní kanceláří
Lenka Sklenářová připravilo pro své členy i další zájemce
studijní cestu zaměřenou na města, významné stavby, parky,
ochranu kulturních a přírodních hodnot a rekreační využití
území Irska (včetně výjezdu do Severního Irska). Odborný
program je garantován předsednictvem Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, plánována jsou i tři setkání
s irskými kolegy.
Cesta se uskuteční v měsíci, kdy v deštivém Irsku nejméně prší.
Do Irska poletíme a po Irsku budeme využívat pronajatý bus. Irsko
je pro turistu poměrně drahá země, což se odráží na ceně. Program, který zahrnuje nejzajímavější místa ostrova, je následující:

Odůvodnění
a)
b)
c)
d)
e)

Postup pořízení návrhu vymezení zastavěného území včetně řízení o jeho vydání
Zdůvodnění vymezeného zastavěného území
- zejména soulad s § 58 odst. 2 stavebního zákona
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
- včetně případného výsledku řešení rozporů
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Vyhodnocení připomínek

Poučení:
Proti vymezení zastavěného území Obce …, které je vydáno formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
místostarosta obce

starosta obce

Členské příspěvky za rok 2007
Vážení členové, velká část z Vás i přes výzvu na internetových
stránkách dosud nezaplatila členské příspěvky za rok 2007 –
splatnost příspěvků byla do konce června 2007.
Zaplacené členské příspěvky jsou mimo jiné i podmínkou uplatnění sníženého vložného za semináře a další akce pořádané Asociací. Nezaplacení příspěvku do konce kalendářního roku je také
podle článku III. odst. 6b) Stanov Asociace důvodem zrušení
členství.
Prosím proto zkontrolujte, zda jste již za rok 2007 příspěvek uhradili. Pokud si nejste jisti, obraťte se na mě e-mailem, eventuálně
telefonicky (zuzana.hrochova@volny.cz, 604 507 398).
Výše příspěvků na rok 2007 je 700 Kč (důchodci, jejichž jediným
příjmem je důchod, a studenti 200 Kč).
Platbu můžete provést složenkou, kterou jste obdrželi s Aktualitami č. 70, nebo převodem na účet č. 1922930399/0800.
Pro snadnější identiﬁkaci platby uvádějte prosím:
• variabilní symbol: vaše rodné číslo;
• speciﬁcký symbol: rok, ke kterému se příspěvek vztahuje,
tedy 2007.
Zuzana Hrochová, tajemnice AUÚP
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Čtvrtek 1. 5. 2008
Sraz v 19.00 h na letišti Praha-Ruzyně, ve 20.50 h odlet, ve
22.25 h místního času přílet do Dublinu, ubytování v hotelu.
Pátek 2. 5. 2008
Dopoledne odborný program v Dublinu, návštěva u irských kolegů, odpoledne prohlídka Newgrange, 5 200 let staré chodbové hrobky a zároveň jedné z nejstarších slunečních observatoří
světa. Po krátkém přejezdu zastávka v Monasterboice u válcové
věže a nejhezčích irských vysokých křížů obsahujících „kázání
v kameni“. Návrat do hotelu v Dublinu, volno.
Sobota 3. 5. 2008
Tento den je věnován Severnímu Irsku. Dopoledne přejezd na nejsevernější část ostrova ke Giant’s Causeway, chodníku obrů, snad
nejznámějšímu čedičovému útvaru světa. Při cca 1¾h procházce
projdeme nejprve vrchní hranu útesu s vyhlídkami a vrátíme se
cestičkou podél moře a čedičových sloupců. Pak přejedeme k nedaleké zajímavosti, Rope Bridge, provazovému mostu z pevniny
na přilehlý ostrůvek nad úzkým, ale hlubokým průlivem. Tři podvečerní hodiny strávíme v centru Belfastu. Pozdě večer návrat do
hotelu v Dublinu.
Neděle 4. 5. 2008
Okruh po zajímavostech JV Irska zahájíme prohlídkou zámeckých zahrad (Powerscourt Gardens), zajedeme k nejvyššímu irskému vodopádu (Powerscourt Waterfall) a pak již přejedeme do
údolí Glendalough. Od horního jezera se projdeme k působivým
zbytkům klášterního komplexu založeného v 6. stol. sv. Kevinem
a k dolnímu jezeru – cca 1¾ h. Dále pojedeme pohořím Wicklow
se zastávkou na vyhlídce. Na zpáteční cestě si prohlédneme jedno
z nejznámějších šlechtických sídel Irska – Russborough House
i jeho anglický park. Návrat do hotelu v Dublinu, večer volno.
Pondělí 5. 5. 2008
V den irského státního svátku si dopoledne prohlédneme městečko a Castle Kilkenny, po obědě pak jeden ze symbolů Irska –
Rock of Cashel, částečně zachovalý hrad na skále, sídlo králů od
5. do 12. století. Na pozdní odpoledne se snažíme dojednat ná-
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vštěvu v Old Midleton Distillery s ochutnávkou nejkvalitnější irské
whiskey. Nocleh v hotelu v Corku, večerní procházka městem.
Úterý 6. 5. 2008
Dopoledne odborný program v Corku návštěva u irských kolegů.
Odpoledne se bude program odvíjet od počasí. Pokud nebude
příliš pršet, čeká nás krátká plavba lodí z Glendariff (zde trávila
dovolené královna Viktorie a psal G. B. Shaw) kolem ostrůvků
s lachtany na Garinish Island. Tento ostrov je šokující: z drsného
skalnatého pobřeží se připluje do velké středomořské zahrady
s palmami, z které se nechce odplout. V případě nepříznivého počasí navštívíme Bantry House, sídlo hraběcího rodu Whiteů a městečko Glendariff. Večer příjezd do hotelu v Killarney – středisku
u jezer pod nejvyššími irskými horami.
Středa 7. 5. 2008
Tento den bude rozdělen na řadu kratších prohlídek a procházek.
Na poloostrově Dingle nejprve navštívíme Gallarus Oratory - miniaturní starokřesťanský kostelík z 6. století s nasucho kladeným
zdivem, pak úžasné scenérie skal vybíhajících do moře a na závěr
městečko Dingle s nezapomenutelnou atmosférou. Po návratu do
Killarney se půjdeme projít podél jezera s možností podvečerní
plavby parníkem (při dobrém počasí).
Čtvrtek 8. 5. 2008
Dopoledne strávíme cca 2 h v Bunratty, kde je v jednom areálu
hrad i půvabný živý skanzen. Odpoledne nás čekají přírodní lahůdky: světoznámé Mohérové útesy (Cliff of Moher) a průjezd krasovou plošinou Burren, kde rostou i hořec jarní, kakost, devaterník, cesmína, netík nebo dryádka. Zde zajedeme i k unikátnímu
portálovému dolmenu Poulnabrone. Hotel v Galway, univerzitním
městě plném typických irských hospůdek.
Pátek 9. 5. 2008
Dopoledne předpokládáme kratší setkání s irskými kolegy a pak
bude následovat okruh po Connemaře, melancholické oblasti
s romantikou drsně krásné, odlehlé a přitažlivé země jezer, planin,
kopců a vřesovišť. Večer návrat do Galway.
Sobota 10. 5. 2008
Dopoledne zavítáme do Clonmacnoise. Zde je u řeky Shannon
areál bývalého kláštera, založeného r. 545 sv. Kieranem, duchovního centra Irska, kde byli pohřbíváni irští králové z Tary. Odpoledne příjezd do hotelu v Dublinu, pokračování v prohlídce města.
Neděle 11. 5. 2008
Dopoledne volno v Dublinu, cca ve 14.15 h odjezd na letiště, odlet
z Dublinu v 16.40 h místního času a ve 20.10 h přílet do Prahy.
Orientační cena
25 000 Kč pro členy Asociace, kteří zaplatili členské příspěvky na
rok 2007, 25 600 Kč pro ostatní zájemce.
Vzhledem k tomu, že cenu značně ovlivní počet přihlášených,
bylo ji možné stanovit zatím pouze přibližně. Věříme, že se ji ještě
podaří snížit. Cena zahrnuje leteckou dopravu včetně všech poplatků, autobus z letiště a na letiště v Dublinu, autobusovou dopravu po Irsku a 10 × ubytování v hotelu převážně ve dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením na pokoji. Za příplatek bude

možné do ceny zahrnout snídaně (v Dublinu ale stojí 11 eur) a veškeré vstupné; příplatky budou účtovány ve výši skutečných nákladů.
Možnost výrazného snížení ceny
Přes internet je možné si zakoupit letenku u Ryanair a letět sami
(v malé skupince s Vítem Řezáčem). Tím docílíte úsporu až 3 tis.
Kč. Této zlevněné přepravy není možné využít pro objednávku
cestovní kanceláře. Pokud se takto rozhodnete, objednejte si
ihned letenku na www.ryanair.com. Jen upozorňuji, že letenka
je na konkrétní jméno a není možné ji ani několik měsíců před
odletem vrátit ani převést na někoho jiného; při nevyužití propadá v plné hodnotě. Let je nutné zakoupit s odletem 1. 5. 2008
v 10.40 h z Prahy-Ruzyně, přílet do Dublinu ve 12.15 h místního
času, přeprava do hotelu individuálně místní dopravou, odpoledne
osobní volno v Dublinu. Zpět odlet z Dublinu 11. 5. 2008 již v 6.50
h (ráno zřejmě doprava vozem taxi, popř. na místě prověříme,
zda takto brzy jezdí městská doprava), přílet do Prahy v 10.25 h.
S výjimkou prvního a posledního dne bude program společný.
Cestovní kancelář pak bude účtovat cenu bez letenky, tedy cca
19 200 Kč. Zakoupení samostatné letenky je třeba oznámit v přihlášce.
Přihlášky
Závazné přihlášky se všemi požadovanými údaji budou přijímány
jen do 31. 1. 2008 především na mailové adrese cestovní kanceláře ck.lenka@seznam.cz, popř. na adrese vedoucího zájezdu:
Ing. Tomáš Sklenář, A. Kaliny 1354, 280 02 Kolín 5, tel. večer
321 724 135. Na základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Protože se předpokládá větší zájem, než je kapacita běžných
irských hotýlků mimo Dublin, rozhodujícím kriteriem pro zařazení
do zájezdu bude datum obdržení přihlášky a podmínkou úhrada
faktury ve lhůtě splatnosti (únor 2008).
Stornovací poplatky
Při zrušení účasti ze strany klienta bude vrácena zaplacená částka
snížená o stornovací poplatky: Zajistí-li si za sebe klient současně
s odhlášením náhradu, storno poplatek si CK účtuje jen ve výši
poplatku účtovaného leteckou společností. Při odhlášení mezi
90. a 41. dnem před odjezdem činí storno poplatek 20 % z ceny
zájezdu, mezi 40. a 30. dnem 35 %, mezi 29. a 15. dnem 50 %,
mezi 14. a 3. dnem 75 % z ceny zájezdu a od druhého dne před
odjezdem ztrácí klient nárok na vrácení náhrady. Totéž platí, jestliže se klient nedostaví ve stanovený čas k odletu nebo přeruší-li
účast na zájezdu. Rozhodující pro účtování stornovacího poplatku
je den doručení informace o zrušení účasti na mailovou adresu CK
nebo vedoucímu zájezdu.
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se poskytování informací a ochrany dat,
předpisů k infrastruktuře dopravní a technické, normalizace a bezpečnosti práce
a konečně též řady předpisů soukromoprávních.

PLOS, Jiří. Nový stavební zákon s komentářem.
1. vyd. Praha: Grada, 2007. 672 stran.
ISBN: 978-80-247-1586-5.
Kniha je určena širokému okruhu uživatelů. Obsahuje stručně komentované úplné
znění stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, vyvlastňovacího zákona,
zákona o bezpečnosti zdraví a práce na
staveništi a jeho prováděcích předpisů, zákona o výkonu povolání a vnitřních řádů,
správního řádu a souhrnný přehled široké
škály právních předpisů uspořádaný do
ucelených bloků souvisejících právních
předpisů. Součástí publikace jsou rovněž
schémata, vzory podání, vzory rozhodnutí a smluv sloužící investorské, profesní
a správní praxi pro orientaci v uvedených
právních předpisech a jejich aplikaci.
Schémata se týkají zejména základní struktury stavebního zákona a správního řádu,
územního plánování, projektování staveb,
územního řízení a souhlasu, stavebního řízení a ohlášení stavby, přehledu dotčených
správních orgánů a schémata struktury zakázek a vzorů smluv. Součástí publikace
je rovněž CD-ROM s úplným nejaktuálnějším zněním řady právních předpisů tvořících širší právní zázemí stavebního zákona,
a to na úseky výstavby, ústavních základů
a obecné správy, péče o veřejné zdraví,
péče o přírodní složky životního prostředí,
péči o kulturní dědictví, předpisů týkajících

MIKO/BOROVIČKOVÁ a kol. Zákon
o ochraně přírody a krajiny. Komentář.
2. vydání. Praha: Beck, 2007. 608 s.
Publikace obsahuje text zákona o ochraně
přírody a krajiny v úplném aktuálním znění
a zasvěcený, v druhém vydání ještě zevrubnější, komentář k jeho jednotlivým
ustanovením. Připojena jsou i platná znění
vybraných souvisejících předpisů, včetně
směrnice ES, a přehled kompetencí. Autorský kolektiv komentáře se bezprostředně
podílel na znění poslední novely a jeho
členové mají rovněž bohaté zkušenosti
s používáním tohoto zákona jak v praxi
koncepční, tak i rozhodovací a kontrolní.
V kolektivu byli zastoupeni právníci i biologové, lidé se zkušenostmi na úrovni lokální,
regionální i celostátní. Práce na komentáři
se zúčastnili i specialisté na správní problematiku.
EBEL, Martin. Dějiny českého stavebního práva.
1. vyd. Praha: ABF nakladatelství ARCH,
2007. 256 s. ISBN: 978-80-86905-21-1.
Předkládaná práce je prvním pokusem
o celkové zpracování celého rozsáhlého
tématu českého stavebního práva do přelomu 19. a 20. století s přihlédnutím jak
k historickému pozadí, tak i k vývoji v okolních zemích.
ZIMMERMANOVÁ, Claire. Mies van der
Rohe.
1. vyd. Praha: Slovart,
2007. ISBN: 978-807209-928-3
Monograﬁe německo-amerického architekta Ludwiga Miese
van der Rohe (1886–
1969), jednoho ze
zakladatelů moderní architektury. Mies,
člen Bauhausu (1930–1933 jeho ředitel),
neprošel akademickým vzděláním. Proslavil se svou zásadou „méně je více“, která
vyjadřovala jeho hledání čisté elegance ar-

chitektonického výrazu. Po obsáhlé úvodní
biograﬁi následuje asi 120 ilustrací umělcových nejvýznamnějších staveb.
BONET, Lorenc. Urban Landscape Architecture.
Beverly (USA): Rockport Publishers, 2007.
192 s. ISBN-13: 978-1592532728.
Kniha zachycuje velké změny posledních
desetiletí, kdy mnoho amerických měst začalo uskutečňovat revitalizační programy
zaměřené zejména na bydlení a cestovní
ruch. Představené projekty jsou prezentovány dokonalou sestavou skic, kreseb, fotograﬁí – od celku až po detaily designu.

ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá
města.
1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi,
2006. 200 s. ISBN: 80-903813-0-8.
Odborná publikace zabývající se tematikou
podpory bydlení a tvorby místních koncepcí
bytové politiky jako stěžejního nástroje rozvoje našich měst. publikace je výsledkem
stejnojmenného výzkumného projektu.
ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. Suburbanizace –
hrozba fungování (malých) měst.
1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi,
2007. 234 s. ISBN: 978-80-903813-3-9.
Odborná publikace věnovaná problematice rozvoje našich měst – jejich růstu
v podobě nekonečných domečkových
předměstí, ztrátě krajiny a duchu města.
Publikace je výsledkem stejnojmenného
výzkumného projektu.

Vydává rada Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR jako informační tiskovinu pro členy Asociace a zájemce. Vychází
nepravidelně. Náklad 530 výtisků. Redakce: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý, Pražského 604, 152 00 Praha 5, tel./fax 251 680 138,
e-mail: Cerni@atlas.cz. Tajemnice Asociace: Ing. arch. Zuzana Hrochová, tel./fax 257 318 095, e-mail: zuzana.hrochova@volny.cz.
Adresa Asociace: Perucká 11a, 120 00 Praha 2. Internetové strany: www.urbanismus.cz.
Vyšlo v lednu 2008
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