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1

Úvod

1.1 Úvod do problematiky
Činnost tzv. architektů měst (dále AM) se zejména v poslední době dostává do centra pozornosti
jak z důvodu mnohdy chybějící koncepce rozvoje sídel a tlaku developerů, tak z hlediska
rostoucího významu kvalitního řešení veřejného prostoru i z hlediska udržitelného rozvoje sídel
obecně. Problematikou architektů měst se zabývá celá řada sdružení a skupin, jako například
Společnost Petra Parléře nebo Asociace pro urbanismus a územní plánování. Česká komora
architektů (ČKA) jako profesní sdružení architektů se této otázce rovněž dlouhodobě věnuje.
V poslední době byla vytvořena skupina členů ČKA s úkolem systematicky připravovat jasné
profilování této oblasti profese a připravovat podmínky pro její rozšíření a praktické vykonávání.
Neexistuje však jednotný rámec, neexistuje jednotný předpis ani model, jakým způsobem by
institut měl být řešen. Problematika je o to složitější, že neexistuje jednotný formát města, ani
jednotný postup při vývoji města. Každé sídlo má svá specifika. Sídla mají svou prostorovou
strukturu a funkční skladbu, které jsou základem prostředí pro sociálně ekonomické procesy v nich
probíhající. Jejich současné uspořádání je výsledkem několikasetletého stavebního a
urbanistického vývoje. Sídla jsou nedílnou součástí české krajiny, která se tak podílí na jejich
charakteristickém rázu, individuálních rysech a celkovém obrazu.
Na základě průzkumu v cca 450 městech (Janatka, 2013) bylo zjištěno, že funkci architektů měst
používá více než 80 měst.
Z tohoto relativně vysokého podílu je zřejmé, že přestože činnost AM není upravena žádným
obecně závazným právním předpisem ani profesním dokumentem, lze ji vykonávat, a jak vidíme
z vnitřního i vnějšího obrazu řady českých měst, lze ji vykonávat úspěšně.
Potřebné aktivity směřující k úpravám legislativy a právní podpoře statutu AM mají dlouhodobý
charakter, který vyplývá z hlediska potřeby složitého vyjednávání profesně‐politicko‐lobbistického
a z hlediska řádného promyšlení důsledků, které bude jakékoli začlenění AM do státní správy nebo
samosprávy znamenat. V úvahu přicházejí hlediska správních řízení, hlediska odpovědnosti AM za
způsobenou škodu, respektive z hlediska správního řádu obecně (lhůty, náležitosti stanovisek
apod.) Další možným rizikem je možné potlačení podstaty profese, hrozí riziko, že architekt
podlehne tlaku úřadu a stane se z něj pouze úředník bez intenzivnějšího vhledu.
Město Brno vypsalo počátkem roku 2015 veřejnou zakázku na definování „Instituce městského
architekta v Brně“, jejím výsledkem je tento dokument.
Způsob hledání formy fungování architekta města formou expertního posudku pro sídlo velikosti a
významu města Brna je v dnešní době nejlepší možný. I další města se vydala svojí cestou při
definování formy cestou veřejné zakázky, v poslední době např. České Budějovice, Olomouc nebo
Jablonec nad Nisou.
Tlak na vznik, řízení a kontrolu rozvoje města je legitimní, a vychází z poměrně dynamického
rozvoje společnosti v posledních letech, kdy můžeme číst ve veřejném prostředí kvalitní i
nekvalitní působení investorů, nebo lépe dobré i špatné příklady z praxe. Ty dobré jsou pro nás
inspirativní, těm špatným bychom rádi předešli.
V minulosti nebyl rozvoj sídel až tak dramatický, prostředky na rozvoj byly získávány a investovány
po generace systematicky, tak aby další generace profitovaly z vynaloženého úsilí. Tento model se
začal s průmyslovou revolucí měnit, byl tlak na větší a rychlejší rozvoj sídel, z čehož začala vznikat
první nekoncepční rozhodnutí, vznikaly první průmyslové okrsky se svými koloniemi. V dobách
průmyslové revoluce, kdy byl do rozvoje území kladen vždy jeden impuls, jeden cíl, kterému se
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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podřizoval rozvoj celé oblasti, bylo možno sledovat cíl rozvoje z pozice udržitelného rozvoje
v území. Investoři nemigrovali a budovali zázemí, které jim bylo milé v souladu s jejich morálními
představami. V dnešní společnosti, kdy dochází pod tlakem technologického rozvoje ke
zrychlování nevratných procesů, kdy se kumulují poměrně velké statky v rukách několika málo
osob, které nejsou nikde doma. Je tedy potřeba, aby existoval nějaký společenský konsensus nad
rozvojem území a to ne pouze ve formě zákonných předpisů a norem, ale i ve formě diskusního
prostředí a skupin.
Modelů pro veřejnou rozpravu existuje poměrně veliké množství, rámcově by se daly rozdělit do
dvou. Na skupinu pro veřejnou diskusi odbornou a laickou nebo také na model pro veřejnou
rozpravu řízenou (organizovanou) a volnou. Z různých úrovní rozpravy vychází různé možnosti
ovlivnění rozvoje, respektive řízení rozvoje (moc v území). Formy veřejné rozpravy jsou
zprostředkovávány například odbornými diskusními fóry, nebo řízenou formou organizované
skupiny.
V okamžiku, kdy se municipalita rozhodne k založení organizované skupiny pro řízení veřejné
rozpravy k otázkám rozvoje, čímž může být i výstup dále předloženého materiálu, dojde nutně
k oslabení její role při rozhodování v území. Tento efekt má ale několik nesporných pozitiv, jedním
z nich je udržení kontinuity rozvoje území (nedochází k takovým výkyvům v rozvoji podle výsledku
komunálních voleb). Druhým nezanedbatelným efektem je legitimizace rozhodovacích procesů
prostřednictvím odborníků.
Z výše uvedených skutečností je patrné o jak složitý proces se ve skutečnosti jedná, jak složitá a
nejednoznačná může být jeho definice. Navíc, nejde pouze o stanovení procesu zřízení, ale
především o obsazení jednotlivých pozic kvalitními lidmi, kteří budou obecně uznávanými
veličinami v dané problematice, kterým se podaří obhájit význam „Institutu městského architekta
Brna“ v očích odborné a laické veřejnosti.

1.2 Obecné údaje o zpracování materiálu
Práce je dle požadavků výběrového řízení členěná na analytickou a návrhovou část. Analýza
vychází z několikaletého kontinuálního průzkumu fungování podobných institucí v ostatních
městech České Republiky, dále s odborných příspěvků a literatury, které jsou u nás a v zahraničí
na dané téma známy a v neposlední řadě z vlastních zkušeností a postřehů, které autoři nasbírali
za roky působení ve veřejném prostoru. Návrh vychází ze zadání a nabízí různé formy organizace a
začlenění „institutu“ do struktury města.
Údaje o autorech materiálu:
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.
Architekt města Chrudim
Autorizovaný architekt
Pedagog na Stavební fakultě ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování
Člen pracovní skupiny Soutěže a pracovní skupiny Urbanismus ČKA
Člen Stavovského soudu ČKA
e‐mail: marek.janatka@chrudim‐city.cz
mobil: 777 30 51 30
Ing. arch. Václav Zůna
Poradce na MÚ v Chebu ve věci MA, do roku 2008 zaměstnanec MÚ, jako MA
Autorizovaný architekt, Autorizovaný urbanista
Pedagog na FEK Plzeň, pracoviště Cheb, veřejná ekonomika, obor Územní plánování a urbanismus
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Člen pracovní skupiny pro Hospodářskou činnost ČKA
Člen Asociace urbanismu a územního plánování
Člen Krajské hospodářské komory Karlovarského Kraje
Člen Dozorčí rady ČKA
e‐mail: avz@email.cz
mobil: 608 740 212

1.3 Přehled městských architektů v České Republice
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o městech, která využívají některé formy spolupráce
s architektem při otázkách rozvoje města. Údaje byly získávány v r. 2013 a v r. 2015 částečně
aktualizovány.
Obec

Jméno architekta

Forma spolupráce/zařazení

Bělá pod Bezdězem

Atelier Archa

smlouva o externí spolupráci

Benátky nad Jizerou

Ing. arch. Jan Foit

externě

Benešov

Ing. arch. Pavel Koubek

externě

Brandýs nad Orlicí

Ing. arch. Karel Blank

externí

Břeclav

připravuje se výběrové řízení

Bystřice pod Hostýnem

Ing. arch. Ladislav Pastrnek

externí

Bzenec

Ing. arch. Regína Kubrická

externí

Česká Třebová

Ing. arch. Martin Hájek

externí

České Budějovice

Ing. arch. Němec

Český Těšín

Ing. arch. Petr Zwierzyna

Dobřany

Ing. arch. Jan Rampich

externí

měli AM do r. 2010, dnes využívají
stavební komisi

Dobříš
Dolní Dobrouč

Ing. arch. Alexandr Skalický

externí obecní architekt

Duchcov

Ing. arch. Rösler

spíše
konzultant
v
otázkách
historických, nemá statut AM

Frýdlant

Ing. arch. Eliška Šrůtová

externí

Ing. arch. Karel Mokroš

vedoucí odboru rozvoje, Havířov má
funkci AM zavedenou v organizačním
řádu, AM nebyl jmenován, proto podle
OŘ vykonává tuto funkci vedoucí
odboru

Havířov

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015

5

Návrh řešení instituce městského architekta v Brně

Obec

Jméno architekta

Forma spolupráce/zařazení

Hořice

Ing. arch. Martin Pour

externí, zastupitel

Hradec Králové

Ing. arch. Petr Brůna

vedoucí odboru hlavního architekta

Hustopeče

Ing. arch. Jiří Zálešák

externě

Chodov

dohledat, architekta mají

Chrudim

Ing. arch. Marek Janatka

externí

Jablonné nad Orlicí

Ing. arch. Zdeněk Auer

externí až do loňského roku, zemřel

Jeseník

Ing. arch. Milan Matyáš

externí

Jičín

Ing. arch. Jiránek

zaměstnanec na plný úvazek

Jihlava

Ing. arch. Lakomý

externí (???)

Jindřichův Hradec

Ing. arch. Zbyněk Hartmann

Kadaň

Ing. arch. Luboš Polanský

jen ojedinělá spolupráce, dříve externí
funkce

Kdyně

Ing. arch. Petr Vávra

externí

Kladno

Ing. arch. František Muller

vedoucí odboru architektury

Klatovy

Ing. arch. Eva Brandová

Kolín

Ing. arch. Jiří Košťál

externě

Kostelec nad Orlicí

Ing. arch. Jaroslav Koza

externí

Králův Dvůr

Ing. arch. Pavel Koubek

externí

Kravaře

Ing. arch. Erhard Jarosch

externí

Krnov

Ing. arch. Robert Damec

Kutná Hora

Ing. arch. Kremla

Lanškroun

MgA. Přemysl Kokeš

externí

Letohrad

MgA. Patrik Zamazal

externí

Litoměřice

Doc. Ing. arch. Jan Mužík,
externí
CSc.

Litomyšl

Ing. arch. Zdenka Vydrová

externí

Lomnice nad Popelkou

Ing. arch. Libor Sommer

externí, Praha

Louny

Ing. arch. Pavel Čermák

externí

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Obec

Jméno architekta

Forma spolupráce/zařazení

Milevsko

Ing. arch. Simona Švecová

externí

Mnichovo Hradiště

Ing. arch. Richard Černý

externí

Mníšek pod Brdy

Ing. arch. Vít Kučera

externí

Most

Ing. arch. Jiří Harant

Nymburk

Ing. arch. Jan Němec

Nýrsko

Ing. arch. Jana Svítková

Orlová

Ing. arch. David Kotek

Ostrava

Ing. arch. Cyril Vltavský

vedoucí útvaru hlavního architekta

Pardubice

Ing. arch. Pavla Pannová

vedoucí odboru hlavního architekta

Písek

Ing. arch. Josef Zábranský

odbor výstavby a územního plánování

Prachatice

Ing. arch. Dana Marková

zaměstnanec úřadu

Prostějov

Ing. arch. Pavel Fryčák

zaměstnanec odboru rozvoje a investic

Přerov

Ing. arch. Klára Koryčanová

Příbram

externí

zaměstnanec odboru koncepce a
rozvoje města
Ing. arch. Karel Cvrček, Ing. Cvrček je externí poradce, Kučera je
arch. Vít Kučera
zastupitel

Rokycany

Ing. arch. Hana Przygrodská

externí

Roudnice nad Labem

Ing. arch. Petr Janoš

externí

Roztoky

probíhá výběrové řízení

Rychnov nad Kněžnou

Ing. arch. Stanislav Žalud

Semily

Ing. arch. Petr Janoš

Sezimovo Ústí

Ing.arch. Alena Kalinová, Ing.
jako členové komise výstavby
arch. Jan Franta

Slatiňany

Ing. arch. Vladimír Rozehnal

externí

Strakonice

Ing. arch. David Andrlík

zaměstnanec odboru rozvoje

Světlá nad Sázavou

Ing. arch.
Stříbrný

Tábor

Ing. arch. Miloš Roháček

zaměstnanec odboru rozvoje

Třeboň

Ing. arch. Aleš Valder

vedoucí odboru ÚP a S

Třinec

Ing. arch. Boris Petrov

externě

Miloslav

externí

Jiří

externí
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Obec

Jméno architekta

Forma spolupráce/zařazení

Turnov

Ing. arch. Boris Šonský

externí

Týnec nad Labem

Ing. Ondřej Jareš

externí

Uničov

Ing. arch. Milan Obenuas

externě

Ústí nad Orlicí

Ing. arch. Milan Košař

externí

Varnsdorf

Ing. arch. Vlastislav Kaut

externí

Veselí nad Moravou

Ing. arch. Ivo Ondračka

externí

Vodňany

Ing. arch. Vladimír Děrda

zaměstnanec úřadu

Vysoké Mýto

Ing. arch. Milan Košař

externí

Vyškov

Ing. arch. Zdeněk Pospíšil

zaměstanec

Vyškov

Ing. arch. Jiří Plášil ‐ ověřit

zaměstnanec

Znojmo

architektka, dohledat

zaměstnanec

Žamberk

Ing. arch. Bohumír Prokop

externí

Ústí nad Labem

Ing. arch. Vladimír Charvát

vedoucí útvaru

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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2

Analýza teoretických podkladů k problematice

2.1 Městský architekt – web CKA, Ing. arch. Marek Janatka Ph.D., Ing.
arch. Václav Zůna
Pozn.: Text je krácen pro potřeby rešerše, plná verze je uložena na webu, případně v části přílohy.

Problematika výkonu profese v této oblasti není v současné době upravena žádným právním
předpisem ani jednotnou metodikou. Přesto funkce městského architekta v řadě měst funguje.
Zájmem České komory architektů je poskytnout obcím vodítko k zavedení této funkce nebo
ke zlepšení jejího fungování, občanům osvětlit základní principy a význam této problematiky
a architektům pomoci při výkonu jejich funkce nebo při přípravě na ni.
Tento zájem je potvrzením významu činnosti městských architektů pro stavební kulturu, jak je
deklarováno v Politice architektury 2013.

2.1.1 Co rozumíme pojmem městský architekt, jaký je jeho význam z hlediska profese
a jaké výhody může jeho činnost městům přinést
Terminologie a definice není sjednocena. Objevují se pojmy městský architekt, architekt města,
hlavní architekt, obecní architekt a podobně. Bez právní úpravy jsou všechny tyto pojmy obsahově
zástupné. Podstatou zůstává, že jde o komplexní výkon činnosti architekta při udržování a rozvoji
sídla z hlediska architektonického, urbanistického, estetického a výtvarného, územně plánovacího,
dopravního a dalších. Je tedy supervizorem, koordinátorem a nositelem koncepce v uvedených
oblastech, zároveň tvůrčím pracovníkem ve vybraných otázkách a expertním poradcem. Je
nositelem profese v lokálních podmínkách. To klade velké nároky na jeho profesní připravenost
a osobnostní charakteristiky. Zároveň to klade velké požadavky na koordinaci státní správy,
samosprávy a politické reprezentace a jejich vůli s architektem města spolupracovat. Způsob
výkonu funkce architekta města je úzce vázán na velikost sídla.
Výsledkem optimálního využívání funkce architekta města však může být zajištění komplexní péče
o sídlo, ochrana specifik a charakteristik daného sídla shrnutá do pojmu ochrana a posilování
„genia loci“, zvýšení kvality a hodnoty sídla v uvedených oblastech, zlepšení kvality prostředí,
efektivnější vynakládání prostředků na investiční akce a zajištění udržitelného rozvoje sídla.
Zlepšení celkového vnitřního i vnějšího obrazu sídla. Zlepšení komunikace mezi občany a vedením
sídla, metoda propagace sídla i propagace jeho politické reprezentace.

2.1.2 Jaké jsou existující podpůrné právní instituty, které činnost městských architektů
umožňují
Jednoznačné právní vymezení činnosti městského architekta neexistuje. Lze však využít řadu
podpůrných ustanovení:
 Obec je povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území podle § 2 zákona o obcích.
 Obec má právo zřizovat poradní orgány.
 Podle § 174 stavebního zákona lze v územních, stavebních a dalších řízeních využít
součinnosti experta.
 Obec je oprávněna využívat činnost městského architekta také například na základě
smlouvy o poradenské a konzultační činnosti
 Obec je podle § 85 účastníkem všech územních řízení, ve kterých může svá vyjádření
podávat například na základě doporučení městského architekta.
 Cíle a úkoly územního plánování uvedené v § 18 a 19 stavebního zákona odůvodňují
expertní spolupráci architekta.
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Jak ukazuje praxe, činnost městského architekta lze zajistit:




Externí expertní součinností na základě smlouvy. Rozsah činnosti je dán smluvně.
Začleněním do systému státní správy jako zaměstnance nebo oddělení. Rozsah činnosti
a kompetence úřadu jsou omezeny zákonem.
Začleněním do systému místní samosprávy jako zaměstnance, příspěvkovou organizaci
(např. IPR Praha), komisi (Metropolitní ozvučná deska) apod.

Každý z modelů má své výhody a nevýhody. Začleněním do státní správy nebo samosprávy
dostává činnost práce architekta rozdílný obsah a mantinely. Rozsah činnosti závisí také na
velikosti sídla, požadovaném těžišti náplně a zaměření činnosti městského architekta v daném
městě. Základní podmínkou fungování je společná vůle zúčastněných tuto funkci respektovat,
neboť jednoznačné právní vymezení chybí.

2.1.3 Jak mohou města funkci architekta města jednoduše zavést
Zejména sídla malé a střední velikosti mohou například na základě usnesení Rady města
schváleného zastupitelstvem uzavřít s architektem Smlouvu o poradenské a konzultační činnosti.
Důležité je věnovat pozornost výběru vhodného uchazeče. V podmínkách výběrového řízení
je vhodné stanovit zejména požadavky na vzdělání a praxi a doložení profesního portfolia
v požadované struktuře. Věnovat pozornost sestavení výběrové komise. Městský architekt by měl
být partnerem pro politické vedení sídla, pro celou řadu odborů úřadu (odbor územního plánu,
odbor investic, stavební odbor, odbor správy majetku, odbor životního prostředí, odbor
památkové péče ad.), ale i pro občany. Je třeba připravit strukturu dotazů, které budou uchazeči
při výběrovém řízení kladeny. Možné je i „vyzkoušení„ uchazeče pomocí konkrétních případových
studií. Je třeba mít na paměti, že činnost architekta při rozvoji sídla je dlouhodobá záležitost
a město tak vybírá partnera na mnoho let. Tomu by mělo odpovídat i složení výběrové komise.
Další otázkou je výše odměny městského architekta za jeho práci. V praxi se uplatňují například
modely účtování skutečně vynaloženého času ve vztahu k dohodnuté hodinové sazbě nebo
účtování paušální měsíční částky se stanoveným minimálním počtem odpracovaných hodin. Jako
velmi problematické se ukazuje honorování městských architektů podle platových tříd.

2.1.4 Jaká může být náplň činnosti městského architekta
Činnost architekta města může zahrnovat zejména konzultační a poradenskou činnost pro:





Orgány města.
Komise a výbory zřízené Radou města.
Odbory, jejichž činnost se dotýká urbanismu a architektury, životního prostředí,
památkové péče atd.
Občany města.

Jedná se zejména o činnost v oblasti:






Urbanisticko‐architektonického rozvoje města.
Tvorby veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí a mobiliáře.
Řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) v městské památkové zóně a staveb
(rekonstrukcí a novostaveb) v exponovaných nebo významných místech města.
Péče o historické dědictví města formou spolupráce s městským památkářem.
Předkládání návrhů a doporučení orgánům města na urbanisticko‐architektonické úpravy
a opatření ve městě.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků města.
Spoluprácena přípravné a projektové dokumentaci na stavby, pořizované z prostředků
města.
Zpracování zadávacích podmínek pro pořizování ÚPD.
Účast ve výběrových komisích.
Účast při veřejných projednání projektů.
Komunikace s veřejností.
Organizace architektonických a urbanistických soutěží.
Zpracování různých neformálních koncepčních dokumentů, návrhů a studií rozvoje.
Koordinování investičních akcí s hledisky architektonicko‐urbanistickými.
Usměrňování soukromých investičních záměrů z hlediska jejich potenciálního vlivu
na urbanisticko – architektonický rozvoj města.
Koordinace a pomoc při zpracování strategických plánů měst.
Iniciování, vytváření a implementace vizí města.

Obecně se soudí, že městský architekt by v obvodu své působnosti neměl zpracovávat
významnější projekční zakázky jak soukromých tak veřejných investorů. Cílem je omezit možnost
případného střetu zájmů v případě, že by městský architekt měl z titulu své funkce posuzovat svůj
vlastní projekt.
To však neznamená, že by městský architekt měl být odříznut od tvůrčí činnosti. Naopak výše
uvedené okruhy činností vyžadují, „aby městský architekt tužku z ruky nepustil“.

2.1.5 Jaké jsou požadavky na osobu (y) městského architekta
Výše popsané okruhy činnosti vyžadují od městského architekta řadu profesních i osobnostních
dovedností a vlastností, mezi které patří zejména:












Skutečně osobní přístup k výkonu funkce, který nelze nahradit žádným odborem
Odborné znalosti z celé řady souvisejících oborů.
Praktické zkušenosti.
Koncepční myšlení v souvislostech.
Schopnost argumentace odborné i právní.
Komunikace s odbornou a laickou veřejností.
Úcta k právu a soukromým i veřejným zájmům.
Schopnost diskuse, vyjednávání a přijímání kompromisů.
Schopnost systematického řešení problémů.
Schopnost komunikace s médii.
Politická nezávislost.

2.1.6 Jaké jsou požadavky na činnost územní samosprávy a státní správy ve vztahu
k městskému architektovi
Úspěšný výkon činnosti architekta města je podmíněn vůlí ke spolupráci ze strany politického
vedení i státní správy a samosprávy. Sebelepší smlouva nebo zákon nenahradí základní principy
týmové práce se společným cílem.
Je třeba klást důraz například na:




Důsledné sdílení informací směrem k městskému architektovi a naopak.
Koordinaci relevantních jednání tak, aby měl městský architekt možnost účasti nebo
vyjádření, případně zpracování podkladů nebo dokumentace.
Koncepční sledování projektů města, jejich evidence a koordinace.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Začlenění městského architekta do přirozeného chodu přípravy a realizace rozvojových a
investičních akcí.

2.1.7 S jakými hlavními problémy se tato činnost potýká v praxi. Neexistující vymezení
této činnosti ani na úrovni profesních dokumentů.














Nejasné právní postavení městských architektů, jejich
kompetencí/pravomocí/odpovědností a ohodnocení.
Absence morální a koncepční podpory městských architektů.
Absence prostoru pro předávání zkušeností.
Rozdílné požadavky na postavení a činnost městských architektů podle velikosti sídel.
Neznalost měst o používání této činnosti.
Nepřipravenost architektů na výkon této činnosti.
Roztříštěnost dílčích aktivit směřujících k řešení uvedených problémů.
Nedostatečná kontrola výkonu této funkce v praxi.
Nedostatečná medializace funkce pro posílení společenského statutu městských
architektů.
Častá neúčinnost práce městských architektů, problematické prosazování změn na všech
úrovních.
Relativně velká fluktuace.
Zpolitizování činnosti.
Možnost střetu zájmů, pokud by městský architekt rozhodoval o některém svém projektu
v území nebo v jiných případech

2.2 Rozvaha ke zřízení útvaru pro Jablonec n. Nisou, Ing. arch. Petr Klápště
Pozn.: Text je krácen pro potřeby rešerše, plná verze je uložena na webu, případně v části přílohy.

2.2.1 Legislativně nedefinovaná pozice a velká očekávání
Úloha hlavního architekta není definovaná platnou legislativou; jeho pojetí je neseno v rovině
obecné představy utvářené spíše průnikem tradovaných vzorů (často historických z období první
republiky) a zkušeností z konkrétních měst. Proto je nezbytné pro konkrétní případ stanovit, jaké
pravomoci a odpovědnosti ponese.
Tato rozvaha nejprve shrnuje činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností (jíž Jablonec je)
v přenesené působnosti (státní správa) a samostatné působnosti (samospráva – resp. příprava
podkladů pro samosprávu) připadající v úvahu pro útvar hlavního architekta a dále nastiňuje,
které z nich a jak by bylo vhodné přiřadit do organizační struktury útvaru. Využité dokumenty,
podklady a zkušenosti jsou uvedeny na závěr.

2.2.2 Přehled úkolů a pravomoci potenciálně připadající v úvahu
Rámec činnosti
Hlavní legislativní ustanovení vymezující možné pole působnosti útvaru hlavního architekta jsou
následující:
 Obec je povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území podle § 2 zákona o obcích.
 Obec má právo zřizovat jako iniciační a poradní orgány komise a výbory, v rámci nichž
může architekt města vykonávat svou odbornou činnost (§ 117 a § 122 zákona o obcích).
A tím informovat debatu o rozvoji města a roli jednotlivých staveb v celku.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Obec je podle § 85 stavebního zákona účastníkem všech územních řízení na svém
správním území, ve kterých může svá vyjádření podávat například na základě doporučení
městského architekta, nebo ji může městský architekt přímo zastupovat.
Podle § 174 stavebního zákonalze v územních, stavebních a dalších řízeních využít
součinnosti experta vědeckého nebo specializovaného odborného pracoviště; v případě
architekta je odborně relevantní zejména pro upřesňování obecných požadavků legislativy
pro konkrétní podmínky.
Naplňování cílů a úkolů územního plánování uvedené v § 18 a 19 stavebního zákona se
rovněž v několika bodech (odstavcích) neobejde bez expertní spolupráce.

Role městského architekta v tomto rámci je do značné míry „měkká“ – obsahuje velké množství
koordinace a komunikace a její komplexnost klade a vysoké nároky na znalosti a dovednosti.
Přehled možných úkolů a pravomocí – dle praxe ve statutárních městech
Přehled vychází z rešerše úkolů a pravomocí útvaru hlavního architekta, případně jinak
pojmenovaných útvarů zaměřených na územní rozvoj, ve statutárních městech.
Přenesená působnost




Výkon činnosti úřadu územního plánování (pořizování územně analytických podkladů,
územních plánů, regulačních plánů a územních studií) v plném rozsahu dle Stavebního
zákona.
Výkon činnosti orgánu památkové péče v plném rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností podle Zákona o státní památkové péči.
Výkon činnosti obecného stavebního úřadu – v ojedinělých případech útvar hlavního
architekta vykonává část těchto činností spojených s územním rozhodováním (vyznačeny
kurzívou) s tím, že ostatní činnosti vykonává útvar označovaný jako „stavební“ nebo přímo
„stavební úřad“:
-

vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu
užívání stavby na území, o ochranném pásmu, o dělení nebo scelování pozemků,
rozhoduje ve zjednodušeném územním řízení,
rozhoduje ve společném územním a stavebním řízení
vydává územní souhlas k záměru žadatele,
uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území, o
změně vlivu užívání stavby na území, o provedení stavby
vydává stanoviska pro speciální stavební úřady,
provádí státní dozor v rozsahu stanoveném stavebním zákonem,
rozhoduje o výjimkách z obecných technických požadavků na výstavbu,
spojuje územní řízení s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí podle
zvláštního předpisu,
přijímá ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
vydává stavební povolení,
provádí úkony ve zkráceném stavebním řízení,
povoluje změny staveb před dokončením a předčasné užívání a zkušební provoz staveb,
vydává kolaudační souhlasy,
povoluje a nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení,
provádí kontrolní prohlídky staveb,
nařizuje neodkladné odstranění stavby, nezbytné úpravy, nutné zabezpečovací práce a
vyklizení staveb,
vypracovává výkazy o vydaných stavebních povoleních a bytové výstavbě pro Český
statistický úřad,
povoluje nebo nařizuje obnovu řízení ve věcech, v nichž rozhodl stavební úřad magistrátu
v posledním stupni,
provádí řízení o přestupcích a jiných správních deliktech podle stavebního zákona,
přiděluje čísla popisná,

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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-

vede archiv stavebního úřadu.

Expertní součinnost dle § 174 Stavebního zákona





Navrhuje řešení rozporů při přípravě koordinovaného stanoviska a mezi stanovisky
dotčených orgánů pro územní řízení.
Vytváří podklady pro rozhodnutí o udělení výjimky z obecných technických požadavků na
výstavbu
Vytváří podklady pro územně plánovací informaci zpodrobňující obecná ustanovení
legislativy
Případně připravuje zadání pro vědecké pracoviště a udržuje s tímto pracovištěm kontakt.

Samostatná působnost








Tvoří podklady i vlastní koncepční materiály v oblasti strategického a územního plánování:
- podílí se na přípravě programu rozvoje města a jeho urbanistické
a architektonické koncepce z hlediska průzkumů, rozborů, přípravných prací,
strategických cílů a střednědobých programů;
- zpracovává programové strategické a rozvojové dokumenty města a zabezpečuje
jejich průběžnou konfrontaci s cíli a úkoly územního plánování, územním plánem
města a jeho dlouhodobými rozvojovými strategiemi;
- vytváří podklady pro zadávání územně plánovacích dokumentací pro určeného
zastupitele dle § 47 a § 51 Stavebního zákona.
- vytváří podklady pro zástupce města při projednávání rozboru udržitelného
rozvoje území v rámci pravidelné aktualizace územně analytických podkladů.
- připravuje podklady pro vydání opatření o stavební uzávěře a územní opatření
o sanaci území, které vydává dle § 6 odst. 6 písm. c) Stavebního zákona rada obce
- zajišťuje zpracování programu regenerace městské památkové zóny
- zajišťuje organizační podporu činnosti souvisejících výborů a komisí, vč. činnosti
tajemníků výborů a komisí
- zajišťuje agendu bezúplatných převodů pozemků ze správy PF ČR na město
- připravuje zapojování veřejnosti
Spravuje prostorová data:
o definuje sledované jevy a informace pro potřeby rozhodování samosprávy nad
rámec legislativních požadavků a stanovuje standardy jejich sledování a ukládání,
o zajišťuje městský geografický informační systém a soustavně spravuje data
popisující technické podmínky pro územní plánování (místní komunikace a jejich
údržba, veřejná zeleň, koncepce ÚSES, současné využití území atd.) a mapové
podklady (digitální mapy, ortofotomapy, digitální územně‐plánovací podklady
a inženýrské sítě, oborové plány),
Zastupuje město v územních řízeních a provádí související dohled:
- posuzuje rozvojové projekty dalších subjektů – investorů a připravuje k nim
za město stanovisko
- tvoří požadavky (zastavovací podmínky) jako podklad pro prodeje obecních
nemovitostí.
- kontroluje splnění podmínek developery před předáním komunikací do vlastnictví
města.
Připravuje zadání projektů, jejich vedení a realizaci staveb města – útvar hlavního
architekta v některých městech vykonává část těchto činností spojených se zadáváním
(vyznačeny kurzívou), ostatní činnosti vykonává útvar zpravidla pojmenovaný jako
investiční:
- zajišťuje pořádání architektonických soutěží
- připravuje zapojování veřejnosti do jednotlivých projektů
- připravuje podklady pro rozpočet a rozpočtový výhled
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kompletně řídí projektovou přípravu, objednává projektovou dokumentaci
u projektových ateliérů,
- zajišťuje podklady pro oddělení dotací pro zpracování žádostí o dotaci, pro zprávy
o průběhu akce, pro vyhodnocení dotace a pro další aktivity spojené s plněním
podmínek dotace,
- zajišťuje projednání projektů se správci dotčených objektů a pozemků v době
projektové přípravy a předává dokončené projekty (fyzicky i účetně) správcům,
na vyzvání poskytuje součinnost správcům dokončených projektů při reklamačním
řízení,
- zajišťuje všechna příslušná vyjádření a povolení k realizaci, a to buď vlastní
činností, nebo tuto službu objednává u externistů,
- zajišťuje a dojednává uzavření všech smluv potřebných pro realizaci projektů
a smluv pro řádný provoz dokončeného projektu (smlouvy o věcných břemenech,
smlouvy o spolufinancování, apod.),
- kompletně řídí realizaci projektu, objednává realizaci projektů,
- zajišťuje autorský dozor na stavbách města objednáním u projektových ateliérů,
- zajišťuje technický dozor stavebníka na stavbách města, a to buď vlastní činností,
nebo objednáním u externistů,
- zajišťuje dohled na BOZP na stavbách města objednáním u oprávněných osob,
- při objednávání uvedených činností postupuje dle směrnice k veřejným zakázkám
- zajišťuje povolení pro užívání dokončených staveb,
- zajišťuje či poskytuje součinnost při reklamacích;
Navrhuje drobné úpravy zeleně, veřejných prostranství a komunikací. Vyjadřuje se k volbě
typových prvků mobiliáře.
Iniciuje rozvoj a investice třetích stran
- vytipovává lokality pro zlepšení a investice
- hledá investory.
-




2.2.3 Uspořádání: útvar vs. jednotlivec vs. poradní sbor
Při úvahách o zapojení činnosti architekta se objevují v zásadě podoby – útvar či funkce v rámci
magistrátu anebo poradní sbor. Je třeba si uvědomit, že se jedná o dva různé nástroje s různými
možnosti a výhodami i nevýhodami; nejsou zaměnitelné. Proto je zde uveden přehled.
Útvar hlavního architekta jako odbor nebo oddělení magistrátu = zaměstnanci
+
+
+
+
-

Samospráva může zaměstnance průběžně úkolovat a flexibilně si ho zvát na jednání.
Osobní odpovědnost jednotlivých zaměstnanců vyplývající z osobního rozhodování.
Může průběžně sledovat vývoj práce na všech úsecích a flexibilně reagovat a věnovat
se i detailům, pokud je to třeba.
Může plnit roli odborného pracoviště pro expertní součinnost stavebnímu úřadu dle § 174
Stavebního zákona.
Mzdové náklady (avšak jsou v odpovídajícím poměru cena / výkon).
Klade odborné i manažerské nároky na vedoucího pracovníka.

Externista na základě smlouvy o dlouhodobé expertní součinnosti = konzultant
+
+
-

-

Samospráva může externistu do určité omezené míry úkolovat a zvát si ho na jednání.
Osobní odpovědnost vyplývající z osobního rozhodování.
Nemůže plnit roli odborného pracoviště pro expertní součinnost stavebnímu úřadu dle
§ 174 Stavebního zákona – pokud není externím partnerem coby právnická osoba
univerzita či výzkumná instituce.
Nemůže průběžně sledovat vývoj práce na všech úsecích a flexibilně reagovat a věnovat
se i detailům, pokud je to třeba.
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Poradní sbor
Poradní sbory bývají zřizovány pro konzultování důležitých rozhodnutí s větším množstvím
odborníků. Objevují se buď sbory místních odborníků, kde členství je spíše čestná funkce (např. ve
Vídni pravidelná obměna 1/3 členů po roce, tedy členství na 3 roky) nebo spíše placené menší
sbory špičkových odborníků (častější v anglosaském a skandinávském prostředí) řešící výjimečné
problémy a situace. Obecně lze u poradních sborů nalézt tyto silné a slabé stránky:
+
+
-

-

Postihuje více pohledů
Může mít oborově širší záběr
Množství případů, kterým se může věnovat, je omezené (členové zpravidla nemají práci
ve sboru jako výraznou část pracovního úvazku a jejich vyšší počet práci neurychluje,
ale naopak zpomaluje).
Sbor nemůže plnit roli odborného pracoviště pro expertní součinnost stavebnímu úřadu
dle § 174 Stavebního zákona.
Sbor nepracuje flexibilně dle okamžitých potřeb vedení; nemůže proto reagovat rychle
nebo se účastnit soustavných intenzivních jednání.
Nemůže průběžně sledovat vývoj práce na všech úsecích a flexibilně reagovat a věnovat
se i detailům, pokud je to třeba.
Příprava podkladů pro sbor externistů je náročnější, než pro zaměstnance magistrátu
a radu – musí být více objasněn kontext.

Poradní sbor z místních odborníků („srdcařů“)
+
+
-

Zná detailně prostor města i historický vývoj.
Může pracovat zdarma.
Hrozí častý střet zájmů, pokud se sbor vyjadřuje k projektům nebo investičním prioritám
mezi konkrétními projekty.
Hrozí „zvyková slepota“ či neochota otevírat všem nepříjemná témata.

Poradní sbor složený z místních odborníků může být velmi cenný při pojmenovávání důležitých
témat, vytipovávání míst k řešení. Dále při odhalování příčin nejasných problémů, jejichž příznaky
se objeví. Naopak nevhodné je, aby se tento sbor dostával do střetu zájmů rozhodováním
o projektech, na kterých pracovali jeho členové.
Poradní sbor z předních kapacit
+
+
-

Zná světové trendy a postupy.
Nehrozí „zvyková slepota“ či neochota otevírat všem nepříjemná témata.
Má velmi omezené časové možnosti.
Je finančně náročný.

2.3 Konference Stříbro 2014
Pozn.: Další text uvádí některé vybrané příspěvky z konference, které jsou pro potřeby rešerše kráceny. Plné verze jsou
uvedeny webu, případně v části přílohy.

2.3.1 Přemýšlení o městě, Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.




Charakter sídla je dán vztahem zástavby a okolní krajiny, jeho prostorovýmčleněním,
hierarchií, kompozicí a kvalitou veřejných prostorů jejich vybavením a estetickou úrovní
parteru a jednotlivých staveb, měřítkem a druhovou bohatostízástavby, dále uplatněním
přírodních prvků v prostředí sídla.
Architekt by měl vnímat město (sídlo) jako součást krajiny, zabývat se jeho
vztahemk ostatním sídlům, se kterými vytváří sídelní celek.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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•

•
•

Ochrana přírodních, urbanistických, architektonických a kulturních hodnot,
charakteristických rysů, jedinečných prvků, místních tradic a zvyklostí, dlouhodobé
sledování vyváženosti městské struktury je výhodné svěřitodborníkovi s náležitou
odpovědností, odbornou erudicí a hlubokou znalostí území – architektovi města.
Zachování kontinuity vývoje území, citlivé přizpůsobování prostorů a stavebnovým
potřebám, začlenění nových staveb do kontextu prostředí, zachovánímístních specifik,
tradic a zvyklostí a obohacování prostředí novými podnětyjsou znakem kultury našeho
chování.
Městský architekt musí zakládat svou činnost na znalostech urbanistického vývojeměsta a
jeho společensko‐ekonomických souvislostí.
Stálé analyzování stavu města a prověřování jeho potenciálu, citlivé vnímání, hodnocení a
komentování jeho proměn patří, podle mého názoru, k nejdůležitějším činnostem
městského architekta.
K jeho činnostem také patří iniciovat řešení aktuálních potřeb rozvoje města, poskytovat
projektantům, investorům informace o urbanistické vizi a koncepci aposkytovat
konzultace k jejich záměrům.
Hodnotit soulad investičních záměrů s dlouhodobou urbanistickou koncepcíměsta, jeho
charakteristickými rysy a uznávanými hodnotami.
Podílet se na přípravě zadání ÚPD a ÚPP, zejména na pak zadávání územníchstudií, na
aktualizaci ÚAP, sledovat jejich zpracovávání a schvalování.
Řešit drobné aktuální potřeby města, zejména úpravy veřejných prostorů.
Spolupracovat s vedením města a odbory:územního rozvoje a územního plánování,
životního prostředí, školství a kultury, dopravy, odborem majetku města a se stavebním
úřadem.
Je možné použít různé právní formy spolupráce. Důležitý je společný zájem všech
zúčastněných, správná volba osoby architekta a zajištění potřebné součinnosti politické,
veřejnoprávní i soukromoprávní.
Je nutné posílit přípravu na tuto oblast profese ve školách i profesních sdruženích.
Je vhodné připravit metodiku pro výběr osoby městského architekta.

2.4 Konference Cheb 2014
Pozn.: Další text uvádí některé vybrané příspěvky z konference, které jsou pro potřebu rešerše kráceny. Plné verze jsou
uvedeny webu, případně v části přílohy.

2.4.1 Sen o působení architekta města, Michal Koubek
Potřebujeme architekta města?
Co nás bude stát?
Co po nás bude chtít?
Jaké bude mít pravomoci?
Co by měl dělat?
Co od něj čekáme?
Kde by měl působit?
Jak a kde dnes architekt města působí – Jako zaměstnanec úřadu:






Útvar rozvoje města
Útvar koncepce a rozvoje města
Odbor rozvoje města
Odbor koncepce
Odbor hlavního architekta

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Jak a kde dnes architekt města působí – Jako konzultant úřadu:






Při stavebním úřadu
Při odboru koncepce a rozvoje
S možností rozšíření konzultační činnosti
Pro radu města
Pro zastupitelstvo

Potřeba a rozsah služeb architekta města závisí na:



Velikosti města / území
Četnosti ve městě / území probíhajících aktivit a změn

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Dominantní zájem a náplň práce městského architekta:
Péče o zachování nebo oživení charakteru a osobnosti území nebo sídla
Podklady:
 Analýza a vývoj topografie a zástavby
 Určení hodnot a prvků lokální i celoměstské identity
 Vymezení veřejných prostorů podle hierarchie jejich významu
 Členění území sídla podle základních druhů jejich významu
 Rozbor kompozičních vztahů
 Místa s potenciálem vzniku stavebních dominant

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Atmosféra + charakter + osobitost + jedinečnost + (jedinečná identita) místa = „GENIUS LOCI“
Je souhrnem (kompozičních vztahů mezi takovými jevy v území jako např.:






Topografie terénu a topografie zástavby
Hierarchie veřejných prostorů
Dominanty (stavební a přírodní)
Prvky lokální identity (stavební a přírodní)
Specifické stavební detaily typické pro danou lokalitu

Uvedené jevy slouží současně jako hlavní orientační body identifikace území. Souhrn těchto jevů
vytváří „srovnávací úroveň“ pro objektivizaci argument při hodnocení vlivu nových zásahů
na atmosféru města.
Úkol architekta města:
Podpořit jedinečnost sídel a regionů.
Hlavní motivací všech činností architekta města je:
Péče o charakter + osobitost + atmosféru území.
tj. např.:
 Konzultační a poradenská činnost vně i uvnitř městského úřadu.
 Vyhodnocení souladu záměrů s platnou urbanistickou koncepcí.
 Podměty k řešení aktuálních potřeb města.
 Podměty k posílení atmosféry a charakteru vybraných míst.
 Osvětová činnost, a postavení mediátora.
 Činnost tiskového mluvčí města v oblasti územního plánování.
Architekt města nemůže:




Řešit nebo navrhovat výjimky ze závazné a dotčenými orgány projednané ÚPD.
Rozhodovat „AD HOC“ bez dostatečné opory ÚPD.
Suplovat podmínky pro využití tam, kde nejsou v ÚPD jednoznačně formulovány (a kde
tedy musí být doplněny opětně s dotčenými orgány projednanou změnou.

V opačném případě by byl vystaven riziku zavlečení do korupčního prostředí.

2.4.2 Postavení městského architekta, Ing. arch. Kateřina Szentesiová
Úvaha nad postavením architekta města (městského nebo také hlavního architekta) a jeho
začleněním do struktury české veřejné správy.
Začlenění architekta města ve veřejné správě, jak ostatně ukazuje současná praxe, může mít dva
různé modely:



Model 1 ‐ podléhající pouze samosprávě
Model 2 ‐ začleněný do struktury státní správy

Tyto modely je třeba analyzovat a porovnat především z těchto výchozích hledisek:





Možnosti a nároky zakotvení v současném legislativním prostředí
Kompetence
Výhody ‐ Nevýhody
Finanční dopady ustanovení a provozu

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Diskuse na toto téma není nová, probíhá prakticky od chvíle, kdy byly zrušeny útvary hlavních
architektů, fungující za minulého režimu. Z posledních diskusí je třeba zmínit především tyto
materiály a akce:






Potřebnosti či nepotřebnosti hlavních architektů měst a jejich postavení v místní správě –
JUDr. Jiří Plos ‐ Praha 10. 12. 2007
Úřad kreátora – Doc. Ing. Arch. Roman Koucký, Zlatý řez 2008
Desatero hlavního architekta ‐ JUDr. Jiří Plos pro ČKA ‐ Praha dne 24. 03. 2011
ČKA ‐ diskusní setkání OTTA, 28. 11. 2013
Platforma MA při Společnosti Petra Parléře – 2013/2014

Z posledně jmenované diskuse vyplynuly tyto základní požadavky na činnost architekta města:
 Bude vysvětlovat a popularizovat koncepce rozvoje města a veřejně se vyjadřovat k
urbanistické a architektonické činnosti na území města.
 Bude garantem kontinuity dlouhodobých strategií města (přesahujících volební období
politiků).
 Bude organizátorem územní přípravy předcházející zpracování územně plánovací
dokumentace a bude moderovat veřejnou rozpravu, transparentně a fundovaně reagovat
na názory oponentů.
 Bude partnerem stavebním úřadům v rámci územního rozhodování.
Analyzujeme‐li tyto požadavky z pohledu začlenění do veřejné správy, dojdeme k následujícím
závěrům:
 Architekt města bude vysvětlovat a popularizovat koncepce rozvoje města a veřejně se
vyjadřovat k urbanistické a architektonické činnosti na území města ‐ lepší podmínky pro
plnění tohoto požadavku má spíše samosprávné zařazení;
v případě státní správy platí, že úřad smí jen to, co mu ukládá zákon.
 Architekt města bude garantem kontinuity dlouhodobých strategií města
Lepší podmínky pro plnění tohoto požadavku má spíše státní správa;
v případě samosprávy vzniká nutnost zákonem regulovat stabilitu hlavních koncepcí.
 Architekt města bude organizátorem územní přípravy předcházející zpracování územně
plánovací dokumentace a bude moderovat veřejnou rozpravu, transparentně
a fundovaně reagovat na názory oponentů
Lepší podmínky pro plnění těchto požadavků má spíše samosprávné zařazení;
lze si představit tuto činnost i v rámci povinností úřadu (státní správy), to je však
podmíněno odpovídající personální výbavou úřadu.
 Architekt města bude partnerem stavebním úřadům v rámci územního rozhodování
Lepší podmínky pro plnění tohoto požadavku má spíše úřad (státní správa) vybavený
příslušnými pravomocemi;
v samosprávném začlenění může být architekt pověřen zastupováním města jako
účastníka řízení.
Z uvedeného vyplývá, že preference začlenění do systému veřejné správy nejsou jednoznačné,
oba modely mají svá pro a proti. Tuto skutečnost dokládá i praxe, jak je zřejmé z několika
namátkou shromážděných příkladů:
Základní dva modely lze blíže popsat na příkladech Prahy a Ostravy, reprezentujících situaci ve
větších městech.
Model 1 ‐ Podléhající samosprávě
Příkladem takového začlenění je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který je nástupcem
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a někdejšího Útvaru hlavního architekta. (Ten však fungoval ve zcela
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jiných legislativních i politických podmínkách a jeho činnost již dnes nelze jako relevantní srovnání
použít.)
Tento typ instituce, jako nositele činnosti architekta města, se vyznačuje následujícími atributy:






Je zřízen samosprávnou složkou města – konkrétně z vůle rady města.
Je ustanoven zřizovací listinou, schválenou zastupitelstvem města.
Je financován z rozpočtu města jako příspěvková organizace.
Je přímo řízený příslušným radním, respektive primátorem, kterému se také zodpovídá.
Má volnou vazbu na úřad územního plánování, pro který též zajišťuje některé předem
stanovené odborné úkony.

Toto postavení dává možnost vykonávat z pověření města následující činnosti, které lze považovat
za hlavní úkoly městského architekta:
 Zajišťovat pro účely samosprávy odborný názor ve věcech strategického a územního
plánování a infrastruktury města, včetně zásahů ve veřejných prostranstvích
 Zastupovat město ve věcech územního plánování;
o konkrétně jako účastníka územního řízení
o jako účastníka projednání územně plánovacích dokumentací jak vlastních, tak
sousedních obcí a krajů
o jako připomínkovací místo při projednávání koncepcí, ÚPP apod.


Zajišťovat pro účely samosprávy odborný podklad pro vyjádření ve věcech EIA a SEA
a k dalším koncepčním materiálům.

Navíc může pro město vykonávat tyto činnosti:
 Vytvářet (projektovat) vlastní ÚPP a ÚPD
o projektovat zásady územního rozvoje (v případě Prahy), územní plán (plány),
regulační plány, územní studie, územně analytické podklady apod.
o zajišťovat a poskytovat tzv. prostorové informace a data o území
 Vytvářet strategické i dílčí koncepce a metodiky
 Informovat občany o rozvoji města, provádět osvětu, provozovat infocentrum
 Provádět výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti strategického a územního plánování.
IPR PRAHA má cca 200 zaměstnanců (při počtu obyvatel Prahy poměr 6000 obyvatel
nazaměstnance; vztaženo k rozloze je to 2,5 km2 na zaměstnance1).
Legislativní rámec není nijak upraven, využívá formy příspěvkové organizace. Kompetence
vyplývají výhradně ze zřizovací listiny a z toho, jakými činnostmi v něm pověří organizaci
samosprávné orgány města.
Výhody




Nedochází ke směšování samosprávných činností s činnostmi vyplývajícími
z přenesené působnosti státní správy. Nemůže proto dojít k pochybnostem týkajícím
se střetu zájmů, např. v případě, kdy organizace vystupuje jako projektant ÚPD.
Široký a flexibilní rozsah činností podle velikosti města, potřeb samosprávy
a finančních a personálních možností.

1

Tento počet zahrnuje i hospodářské pracovníky a technickou podporu, takže skutečný poměr počtu
obyvatel i rozlohy na výkonného pracovníka je vyšší.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Současné legislativní prostředí umožňuje ustanovení organizace, plnící podpůrnou
odbornou funkci pro samosprávu města a nikterak je neomezuje; některá města toho
již roky využívají.
Finanční dopady ustanovení a provozu jsou plně závislé na možnostech města.

Nevýhody:





Nástroje k ovlivňování změn v území jsou omezeny na samosprávné nástroje, tedy
výhradně na postavení obce jako účastníka řízení ve věcech územního plánování a na
postavení obce v procesu pořizování. To vše je navíc podřízeno výhradně vůli politické
reprezentace města v daném okamžiku.
Model je náchylný k labilitě v důsledku změn ve vedení města.
Vznik takové organizace je dobrovolný, a proto nelze u modelu 1 předpokládat, že by
bylo možné vytvořit povinnou celostátní síť městských architektů tak, aby podmínky
jednotlivých měst (obcí) byly srovnatelné (což může být i výhoda).

Model 2 ‐ Začleněný do struktury státní správy
Příkladem takového začlenění je městský (hlavní) architekt v pozici ředitele odboru územního
plánování (Ostrava). Tento příklad má některé specifické vlastnosti jako jsou např. kompetence
v oboru památkové péče.
Tento typ instituce, jako nositele činnosti architekta města, se vyznačuje následujícími atributy:






Je zřízen jako orgán státní správy, avšak ve své kompetenci má i některé samosprávné
činnosti.
Je financován jako státní správa.
Je přímo řízený ředitelem magistrátu.
Ze samosprávné činnosti se zodpovídá příslušnému náměstkovi primátora.
Je úřadem územního plánování a památkové péče (srovnej s Úřadem kreátora Romana
Kouckého).

Vykonává tyto činnosti v přenesené působnosti státní správy:








Vykonává státní správu v oblasti územního plánování a památkové péče.
Vede správní řízení v oblasti územního plánování a památkové péče.
Vydává koordinovaná stanoviska.
Vykonává činnosti pořizovatele ÚPP a ÚPD.
Je dotčeným orgánem ve věcech územního plánování.
Vydává územně plánovací informace.
Vymezuje zastavěné území.

Vykonává další činnosti, které lze považovat za hlavní úkoly architekta města v samosprávné
oblasti:
 Zajišťuje samosprávné činnosti v oblasti územního plánování a památkové péče
 Zajišťuje koncepci územního rozvoje města po odborné stránce.
Má cca 40 zaměstnanců ‐ tento počet zřejmě nezahrnuje hospodářské pracovníky a technickou
podporu, poskytovanou v rámci magistrátu (při počtu obyvatel Ostravy je poměr 7 500 obyvatel
na zaměstnance; vztaženo k rozloze je to 5,3 km2 na pracovníka).
Legislativní rámec vyplývá ze zákona; jde o činnosti při pořizování ÚPP a ÚPD, vydávání
koordinovaných stanovisek, nebo činnosti v územním řízení; stavební zákon ale nikterak neřeší

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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postavení hlavního architekta. Samosprávné kompetence vyplývají výhradně z toho, jakými
činnostmi ho samosprávné orgány města pověří (obdobně jako u modelu 1).
Výhody:
•
•
•

Možnost ovlivňovat územní plánování a rozvoj města ve smyslu účinné koordinace
nástroji uplatňovanými v přenesené působnosti,
možnost přímo ovlivňovat pořizování ÚPP a ÚPD,
možnost sloučit a koordinovat účinněji podmínky vyplývající ze zákonů sledované
příslušnými orgány státní správy (např. památkové péče a péče o životní prostředí) s
koncepčními představami samosprávy, to vše v rámci jednoho pracoviště.

Nevýhody:
•

•

Nevýhodou je riziko střetu zájmů nebo nařčení z něho. V rámci jednoho úřadu dochází
k prosazování zájmů samosprávy i k úkonům státní správy zároveň, což může být zdrojem
konfliktů.
Model je sice zdánlivě méně náchylný na politické otřesy na radnici, v praxi má ale také
značnou labilitu (i vzhledem k neúčinnosti služebního zákona, který by měl přispět ke
stabilitě střední a nižší úrovně státní správy).

Možnosti a nároky zakotvení modelu 2 v současném legislativním prostředí spočívají v ustanovení
funkce (činnosti) hlavního architekta v rámci příslušného odboru magistrátu, resp. městského
úřadu. Taková institucionalizace však vyvolává řadu otázek:
 Na jaké úrovni má být zřízení úřadu městského architekta povinné? Pouze pro statutární
města, pro obce s rozšířenou působností, nebo pro všechna města od určité velikosti? Kde
je hranice?
 Má být činností městských architektů pokryto celé území ČR – má tedy vykonávat tuto
činnost i pro sousední malé obce?
 Má se omezit pouze na územní plánování ve smyslu urbanismu nebo má zahrnout např. i
památkovou péči a životní prostředí?
 Má mít kompetence přesahující rámec územního plánování a vyjadřovat se i k estetice,
kvalitě architektury, veřejným prostranstvím a urbanistickému detailu a podobně?
 Kdo bude tuto činnost financovat?
 Jak povinné ustanovení městských architektů a jejich provoz zatíží státní či obecní
rozpočet?
 Jsou organizační a finanční dopady takové institucionalizace přiměřené očekávanému
efektu?
Model 2 vyvolává určité obavy z přílišného sešněrování činnosti městského architekta do škatulek
a předpisů a z formalizace jeho činnosti.
Nejlepší výsledky vždy závisely především na schopných osobnostech, které si dokázaly získat
autoritu i bez legislativní opory, samozřejmě v souladu se zákony, ale ne jako produkt nějakého
geniálního zákona vytvářejícího geniální úřady.
Panuje shoda na tom, že nejprve je třeba důkladně analyzovat případné další varianty obou
modelů, které již v rámci ČR úspěšně fungují a zjistit, kde cítí pro svoji činnost ještě nevyužitý
potenciál či kde by potřebovaly podporu.
Základním cílem by mělo být zvyšovat informovanost veřejnosti, šířit osvětu v oboru územního
plánování, urbanismu a estetiky prostředí obecně. Tento úkol lze možná snadněji plnit z pozice
neúřední, nesešněrované předpisy.
Vedle toho ale platí, že zatímco životní prostředí, ochranu kulturního dědictví, dopravu, veřejné
zdraví a spoustu jiných veřejných zájmů někdo hájí, vzhled našich měst nemá v kompetenci nikdo.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Jako možnou alternativu tohoto úřadu si lze představit i spojení ochrany „městskosti“ s ochranou
kulturního, popřípadě přírodního dědictví v širším slova smyslu.
Otázek je mnoho a najít na ně odpověď není lehké. Diskuse vedená na půdě Společnost Petra
Parléře v rámci úkolu MMR ČR vedla doposud k dvojímu názoru na činnost a kompetence
architekta města, které se lišily podle toho, zda se představa začlenění klonila spíše ke státní
správě nebo samosprávě. Rozhodnout, co je lepší, není snadné.
Není nakonec východiskem využít zkušeností z obou modelů, vzniklých spontánně na základě
potřeby konkrétního města, a v souladu se systémem veřejné správy zavést i zde duální model?
Cesta k němu není složitá, vyžaduje pouze:



Posílit v legislativě kompetence úřadu územního plánování o kompetence, kterými se
zaplní absence mezi dotčenými orgány o orgán hájící přesně specifikované zájmy
rozvoje měst v koncepčním smyslu.
Podpořit vznik kanceláří architekta města jako nepovinné, ale prestižní instituce
navázané na samosprávu, odrážející osvícenost samosprávného řízení města, s širokým
spektrem působnosti podle velikosti a potřeb města.

2.5 Konference Litomyšl 2014
Pozn.: Další text uvádí některé vybrané příspěvky z konference, které jsou pro potřebu rešerše kráceny. Plné verze jsou
uvedeny webu, případně v části přílohy.

2.5.1 Nová vize pro budoucí architekty měst, Ing. arch. Milan Košař
Můj příspěvek na konferenci „Nová vize pro budoucí architekty měst“ je pohledem na tuto
problematiku ze dvou úhlů. Jednak z vlastní dlouholeté praxe a pak také z pozice člena
představenstva České komory architektů.
Rád bych na začátku trochu poopravil název konference, protože si myslím, že se toto téma týká
nejen budoucích, ale i současných architektů měst, kterých je podle dostupných informací více
než 70, ať už v postavení vedoucích odborů hlavního architekta, odborů rozvoje a podobně
(na názvu nezáleží), tedy ve struktuře samosprávných orgánů nebo jako fyzických osob
se smlouvou o dílo.
Dovolím si v úvodu krátké ohlédnutí do historie. V 80. letech dvacátého století existovala zejména
u větších měst celá řada Útvarů hlavního architekta (ÚHA), disponujících informacemi o území
a kvalitními odborníky v oboru. Mnohá z těchto pracovišť měla i působnost na území tehdejších
okresů a také určitou odbornou nezávislost ve formě samostatných příspěvkových organizací.
Po „Sametové revoluci“ v listopadu 1989, kdy došlo k zásadním celospolečenským změnám,
dochází postupně k plošnému rušení většiny těchto pracovišť, snad pod dojmem, že vše, co bylo
spojeno s pojmem „plánování“, tedy i územní plánování, nahradí tržní ekonomika.
Řada odborníků odešla do soukromé sféry a pouze v několika málo případech se tehdejším ÚHA
podařilo v nějaké formě přežít (Praha, Ostrava, Hradec Králové).
Jak se časem ukázalo, ztráta kontinuity koncepční péče o rozvoj území se na tváři mnoha měst
nevratně podepsala. Paradoxně v menších městech, kde dříve podobná odborná pracoviště
neexistovala, dochází po roce 1992 k zakládání funkce městských architektů, většinou
spolupracujících externě na základě smlouvy o dílo.
Výhodou tohoto modelu je určitá nezávislost městského architekta (často není občanem města
a není zatížen vztahy mezi jeho obyvateli), který má i výhodu „pohledu zvenčí“ a není
v zaměstnaneckém, ale smluvním vztahu. Jeho činnost funguje spíše na dobrých vztazích
jak s vedením města, tak i se stavebním úřadem, přestože nemá v legislativě žádnou oporu.
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Druhým modelem je začlenění odborného pracoviště do struktury úřadu, což je případ častější
u větších měst (60.000 obyvatel a více).
Výhodou tohoto modelu je vícečlenný tým odborníků – specialistů a trvalá činnost na koncepci
svěřeného území, nevýhodou pak zaměstnanecký poměr, stejný jako u ostatních odborů,
kde nelze vyloučit určité tlaky ze strany volených samosprávných orgánů města.
Oba existující modely spojuje společný problém, kterým je naprosto nedostatečná opora
v zákoně.
Za dobu své praxe jsem měl možnost poznat oba modely. Do roku 1992 jsem pracoval v pozici
hlavního architekta na ÚHA v Pardubicích. Po jeho zrušení tuto činnost na základě výběrového
řízení vykonávám již více než 20 let pro město Vysoké Mýto a dva roky i pro sousední Ústí nad
Orlicí. V obou případech se jedná o činnost externí s intenzitou 1 den v týdnu.
Jsem přesvědčen, že by v praxi nadále měly fungovat oba modely, lépe vyhovující velikosti města,
v obou případech bude nutné upravit legislativu tak, aby zodpovědnost i pravomoci architekta
města byly vyvážené a měly jasnou oporu v zákoně. Například pokud si město ze svého veřejného
rozpočtu platí městského architekta, měl by být respektovaným účastníkem územního řízení.
Na druhou stranu nepovažuji za vhodné nějakou zákonnou úpravou nařizovat městům povinnost
takový post zřizovat. Mělo by to být ponecháno na dobrovolném rozhodnutí jeho zastupitelstva.
Na závěr ještě pár vět za představenstvo České komory architektů.
ČKA podporuje vznik Platformy městských architektů a problematiku architektů měst vnímá jako
aktuální téma a jednu z priorit, kterými se bude zabývat zejména Pracovní skupina
pro urbanismus, územní plánování a krajinu.
Ve spolupráci s MMR, Svazem měst a obcí ČR a Společností Petra Parléře spatřuje ČKA účinný
nástroj, jak podpořit a posílit postavení architektů měst, kteří by se měli stát garanty koncepčního
rozvoje našich sídel při prosazování kvalitního vystavěného prostředí a při ochraně hodnot
v území. K tomu je nutné zaměřit také výuku na středních a zejména vysokých školách a připravit
budoucí architekty na tuto jejich roli.
Součástí dokumentu „Politika architektury“ České komory architektů, který vznikl v prosinci 2013,
je také samostatná kapitola, věnovaná úloze hlavních architektů měst. Z ní volně uvádím několik
vět.
Vytvoření a podpora funkce hlavního architekta města, pečujícího o veřejný prostor je vyvolána
nespokojeností široké veřejnosti s nevhodnými a necitlivými stavebními zásahy ve městech
a obcích, účelovým zasahováním do jejich územních plánů a bezkoncepčností jejich rozvoje.
Spolupráce odborníků, přinášejících vize a koncepce s volenými orgány samosprávy, ochotnými
a schopnými tyto koncepce respektovat a uskutečňovat, je jedinou možnou cestou ke zlepšení
obrazu našich měst.

2.5.2 Městský architekt, Ing. Tomáš Sklenář
Ohlédnutí(konstatování z konference v Chebu)






Minimum regulačních plánů
Města „tvoří“ stavební úřady územními rozhodnutími
Soustřeďují se na zákonnost
Spíš výjimečně mají znalosti z oborů urbanismus a architektura
Územní rozhodnutí je často jen soupisem podmínek dotčených orgánů

Náměty z konference v Chebu


Potřeba urbanisty iniciátora a „organizátora“ + architekta „posuzovatele“.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Posílení postavení → změna předpisů → vyžaduje čas.
Vytvořit reálné teze, dosáhnout převažující shody odborné veřejnosti, MMR.
VŠ: nesoustřeďovat se jen na obraz města, ale i na jeho funkčnost.
Ve společnosti vytvořit pocit potřeby tvorby měst, potřeby kvality, výchova od škol.
Peníze.
Prosadit se do orgánů ČKA, AUÚP ČR.

Co se za rok událo
Odbor ÚP MMR
 Prosadil u TA ČR schválení a financování dvouletého výzkumného úkolu zaměřeného na
vytvoření programu vzdělávání.
 Reálně prosazuje v programovacím období 2014 až 2020 financování dalších územních
plánů, ale zejména regulačních plánů a územních studií.
 Ve spolupráci s AUÚP ČR, ČKA a ČKAIT připravil analýzu a následně pracovní znění Politiky
rozvoje stavební kultury/architektury. Projednání, úprava, předložení vládě v 12/2014.
Téma městský architekt





Společnost Petra Parléře na objednávku OÚP MMR zpracovala,
o analýzu postavení a působnosti MA
o databázi architektů měst
o vizi pro budoucí architekty měst s přílohami
včetně odpovědí na otázky OÚP MMR.
Společnost Petra Parléře svolala zasedání Platformy architektů měst.
ČKA zorganizovala setkání architektů měst.

Potřeba rozlišovat mezi malými a velkými městy
Ve vizi zatím jen konstatování potřeby rozlišení. Má‐li systém fungovat → pokry celé ČR.
Do diskuse:
 Města nad cca 100 tis. obyvatel
o útvar i s možností zpracovávat ÚP
 Obce s rozšířenou působností
o povinnost mít MA, působnost na žádost i pro ostatní obce
 (další obce se stavebním úřadem)
 Ostatní obce
o možnost zajistit si městského architekta smluvně nebo se obrátit se žádostí
na obec s rozšířenou působností
Zařazení:
Samospráva nebo státní správa?
V územním plánování se nejvíc ukazuje problematičnost tohoto ostrého dělení v zákonech.
 Samospráva (výhody a nevýhody):
o podpora odpovědnosti města za své území
o odvolatelnost politickou reprezentací
o v řízeních možnost uplatňování námitek, o kterých rozhodne stavební úřad,
možnost odvolání
 Státní správa (po přijetí služebního zákona ‐ 2014)
o problematičtější vazba na samosprávu
o odvolatelnost jen při neuspokojivých výsledcích
o vyjádření nebo závazné stanovisko? Dotčený orgán?
1. Má být MA garantem koncepce vývoje města?
K tomu, aby cokoli garantoval, mu v současné době chybí kompetence
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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-

Má být MA odborným garantem rozvoje města vůči správnímu rozhodování v území?
ANO
Do diskuse:
a co vztah ke koncepčnímu rozhodování?
skutečně garantuje rozvoj města?
námět: Má být odborným garantem podkladů pro koncepční rozhodování a
vyjádření/závazného stanoviska jako podkladu pro rozhodování ve správním řízení

2. Má být projektantem územního plánu?


Ne, ovšem tato možnost by neměla být zcela vyloučena. Podmínkou je, že nemůže být
zároveň pořizovatelem.
• Do diskuse:
- co když má MA celý útvar, kde jedna část se věnuje tvorbě a druhá jeho aplikaci při
rozhodování?
- co když zpracoval územní plán pro malou obec a ta s ním následně uzavře smlouvu na
činnost MA? A co když po něm následně bude chtít zpracovat nový ÚP?
Doporučuji nesjednocovat.
3. Má mít ve své působnosti i malé obce ve správním obvodu úřadu územního plánování?


Toto je teoreticky možné, ale nemělo by to platit automaticky. Měla by platit zásada, že
obec má právo vybrat si svého architekta sama. Při větším rozsahu území by architekt
nebyl schopen kvalitně odvádět svou práci.
• Do diskuse:
‐
odpověď záleží na přijatém modelu: MA jako samospráva = nelze. Jako státní správa lze při
vyřešení počtu lidí vzhledem k velikosti správního obvodu úřadu. K druhému modelu lze očekávat
odpor MA větších měst na smlouvu.
4. Má mít možnost pořizovat RP a územní studie pro území jeho působnosti?



Převažující odpověď ANO. Bylo zároveň poukázáno na to, že pořizování je svěřeno úřadům
územního plánování, tj. obcím s rozšířenou působností.
Upozornění a do diskuse:
o upozornění: pořízení je svěřeno i jiným obcím, pokud splní kvalifikační požadavky
(úředníkem nebo smluvně)
o architekt nemusí být pořizovatelem. Stačí, pokud má garanci za odbornou část
zadání, je konzultantem a oponentem při projednávání návrhu.

5. Má být projektantem RP a územních studií?



Většinová odpověď je NE, s výjimkou útvaru. Nebezpečí je v možném konfliktu zájmů.
Do diskuse
‐
kde je hranice mezi ano a ne? Může navrhnout parcelaci městských pozemků v rámci
konzultační činnosti (zdarma a za 1 den)?
- jsme schopni najít obecně platné pravidlo?
- pokud existuje útvar nebo je součástí úřadu ÚP, smí
- pokud je na smlouvu, jen drobnosti, u ostatních odborná část zadání, konzultace,
oponentura návrhu
6. Má stanovovat podmínky do řízení vedených stavebním úřadem z hlediska souladu s ÚPD,
popř. vyplývající z územních studií?



ANO.
Upozornění:
o

s touto samozřejmostí část stavebního zákona týkající se územního rozhodování
a stavebního řádu nepočítá. Dle legislativců je odpovědnost jen jedna a tu má

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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stavební úřad. Změna možná jen v případě, že by byl městský architekt dotčeným
orgánem a vydával závazná stanoviska (tzn. byl by orgánem státní správy).
7. Má stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky k záměrům v řízeních
vedených stavebním úřadem?



ANO.
Poznámky:
o pokud bude MA jako součást samosprávy, pak jsou nezávazné a stavební úřad
o nich může rozhodnout jinak,
o pokud by byl součástí státní správy, pak v současnosti dává vyjádření – není
závazné, v budoucnu po jednoduché legislativní změně možnost dávat podmínky
závazným stanoviskem.

8.Pokud by měl stanovovat požadavky podle předchozích otázek 6 a 7, má vydávat závazné
stanovisko, nebo vyjádření, od kterého se může stavební úřad v odůvodněných případech
odchýlit?



Měl by vydávat závazné stanovisko. Systémové řešení je možno vidět v udělení
podobných kompetencí, jako mají dotčené orgány (např. památkové péče).
Poznámky
o závazné stanovisko může vydávat jen orgán státní správy
o očekávám odpor zejména architektů ‐ projektantů staveb
o MA by musel být aspoň na část úvazku zaměstnancem

9. Má být organizátorem územní přípravy předcházející zpracování dokumentace k územnímu
řízení pro jednotlivé stavby nebo soubor staveb (např. v lokalitě určené pro výstavbu rodinných
domů, kde je nezbytná přeparcelace, nebo v území, do kterého má vstoupit více investorů)?



Architekt města by měl být organizátorem, konzultantem a koordinátorem.
Poznámky
o architekt města, který je na smlouvu, již u středně velkého města stíhá jen
vyjádření k záměrům a v malé míře nebo vůbec ostatní činnosti. Očekávám odpor
těchto architektů ke komplexnímu pojetí. Minimum: být iniciátorem.

10. Jaký má mít městský architekt vztah k úřadu územního plánování?


Existuje celá škála variant a modelů. Za nejvhodnější je považován nezávislý partnerský
vztah, kdy městský architekt s úřadem intenzivně spolupracuje a je jakýmsi konzultantem.
Je na vedení města, jakými kompetencemi ho v procesu územního plánování pověří. Velký
počet odborníků považuje za vhodný též vztah nadřízeného, vedoucího úřadu ÚP.
Menšina se pak přiklání k tomu, aby MA byl zaměstnancem ÚÚP.
• K diskusi:
‐
škála se při plnění aspoň základních funkcí MA výrazně zužuje: MA na smlouvu s možností
vyjádření, MA v pracovním poměru začleněný do samosprávy bez závaznosti jeho stanovisek nebo
začleněný do státní správy s možností (v budoucnu) uplatňování závazných stanovisek
11. Má mít MA zakázáno zpracovávat projektovou dokumentaci ve své územní působnosti?



Ve své územní působnosti ANO, paušálně nikoliv.
Poznámka
o má osobní zkušenost je stejná.

2.6 Konference Cheb 2013
Pozn.: Další text uvádí některé vybrané příspěvky z konference, které jsou pro potřebu rešerše kráceny. Plné verze jsou
uvedeny na webu, případně v části přílohy.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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2.6.1 Městský architekt z pohledu výkonu architektonické praxe, RNDr. Milan
Svoboda
Společenské předpoklady výkonu profese městského architekta






Politická zodpovědnost a kultura
Respektování odbornosti
Zájem o architekturu jako součást kultury a identity
Vzdělávání
Občanská společnost

Městský architekt z pohledu ČKA
Role






Městský architekt jako konceptor (ne regulátor).
Městský architekt jako koordinátor.
Městský architekt jako poskytovatel vysoce kvalifikovaných informací a podkladů.
Městský architekt jako moderátor veřejné rozpravy, nevnucující osobní estetiku,
ale zároveň poukazující kriticky na chyby – především chyby v urbánním prostředí.
Městský architekt jako iniciátor (spíše než regulátor/omezovač).

Pozice v městské správě
 Městský architekt jako součást samosprávných institucí s definovaným vztahem k
orgánům samosprávy a k orgánům státní správy.
 Značná míra nezávislosti a prostor pro osobní odpovědnost.
Schopnosti
 Koncepční myšlení
 Otevřenost a schopnosti diskuse resp. dialogu
 Týmová spolupráce
 Schopnosti řídit velmi osobnostně i činnostně rozmanitě strukturovaný tým
 Zkušenosti a autorizace

2.6.2 Koncepce fungování architekta – urbanisty města, Ing. arch. Václav Zůna
Jaké by mělo být právní postavení architekta města?
Vzhledem k faktickým důsledkům architektovy činnosti nezbývá obvykle než vymezit právní
postavení hlavního architekta města. To je a může být rovno postavení města jakožto účastníka
řízení, resp. Dotčeného správního orgánu (ve smyslu správního řádu), není‐li zařazen do správní
struktury města jako správní orgán. V obou případech je právní konstrukce taková, že dotčený
správní úřad vydává stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření, které musí být respektováno; pokud
má k takovému stanovisku výhrady nebo je‐li takové stanovisko v rozporu se stanoviskem jiného
dotčeného správního úřadu, může stavební úřad požádat o změnu nebo upřesnění. Pro případ,
že dotčený správní orgán odmítne stanovisko změnit, stanovuje stavební zákon proceduru, kterou
lze dosáhnout nápravy – procedurou řešení rozporů. Právní postavení architekta města lze učinit
průhlednějším a právně jistějším tím, že jeho postavení a funkce je výslovně uvedena do struktury
města a jeho úřadu vnitřní směrnicí, kterou se upravují vnitřní poměry při výkonu samosprávných
činností a výkonu státní správy v přenesené působnosti, pokud takovou činnost úřad obce
vykonává. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů lze proto pověřit architekta města výkonem jeho funkce v různém rozsahu.
Je‐li úmyslem města pojímat funkci architekta města jakožto vysoce kvalifikovaného poradního
orgánu, pak může být městem zmocněn jednat ve správních řízeních jakožto účastník řízení.
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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K podaným návrhům a žádostem se může vyjadřovat jménem města také na základě generální
plné moci. Účastník řízení neuděluje v probíhajícím územním nebo stavebním řízení souhlas
(s výjimkou „zjednodušených“ procesů); je oprávněn pouze vznášet námitky a připomínky,
podávat návrhy na dokazování, předkládat důkazy a podávat případně odvolání do vydaného
správního rozhodnutí. V tomto smyslu se musí stavební úřad s námitkami řádně věcně a právně
vyrovnat. Postavení hlavního architekta by tedy mělo být vedeno především obecnější úvahou
o tom, co od architekta‐urbanisty v této pozici město očekává. Podle toho by následně mělo volit
pro tuto osobu přiměřené právní postavení. Podstatná je ovšem volba takových osobností, které
jsou připraveny nést osobní odpovědnost za poskytované služby, ale nezneužívat své pozice
a působit pouze jako vysoce kvalifikovaný oponent, schopný věcnými argumenty vysvětlit
a obhájit zájmy města. Předpokladem pro to je ovšem především oboustranná vzájemná
otevřenost a důvěra mezi politiky a hlavním architektem.
Modelové příklady zapojení architekta ve struktuře města
A. Přímá vazba
Architekt má přímou vazbu se zastupitelstvem města, prostřednictvím účasti na ZM, na výborech
ZM, architekt má přímou vazbu na radu města, prostřednictvím účasti RM, na komisích RM,
architekt má přímou vazbu na vedení města, prostřednictvím účasti na VM, architekt má vazbu na
vedoucí odborů prostřednictvím účasti na koordinačních poradách odborů, architekt má
nepřímou vazbu na ostatní zaměstnance prostřednictvím vedoucích jednotlivých odborů města.
Architekt je přímo řízen tajemníkem města, metodicky řízen vedením města, zodpovídá se RM
a ZM.
Výhody jsou transparentnost, zodpovědnost a možnost aktivně se podílet na utváření města.
Nevýhodou je nezastupitelnost, konečnost rozhodnutí.
Tento model je zavedený například v Jičíně.
B. Nepřímá vazba2
Architekt je začleněn do struktury městského úřadu jako samostatné oddělení nebo úsek pod
odborem rozvoje, strategie, apod. Je přímo řízen vedoucím odboru, tajemníkem. Metodicky
je řízen vedoucím odboru. Architekt má zprostředkovanou vazbu na orgány města.
Výhody jsou zastupitelnost vedoucím odboru.
Nevýhody jsou zkreslováním informací procházejícím skrze prostředníka oběma směry, nejasná
zodpovědnost, netransparentnost fungování.
Tento model je využíván například ve Strakonicích3:

2
3



Kancelář tajemníka
o oblast správní



Odbory městského úřadu
o Odbor vnitřních věcí
o Odbor finanční
o Stavební úřad
o Odbor životního prostředí
o Odbor dopravy
o Odbor majetkový
o Obecní živnostenský úřad
o Odbor sociální
o Odbor rozvoje

Přibližně tento model byl od roku 2004 do roku 2008 preferován městem Cheb.
Oblasti jsem rozepsal pro přehlednost pouze u odboru, kde je úřad architekta.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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o

 oblast územního plánování
 oblast architekta města
 oblast rozvoje
Odbor školství a cestovního ruchu

C. Externí vazba
Externí vazba může mít dva modely fungování.
C1. Strategii rozvoj a konzultantskou činnost zastřešuje architektonická kancelář
za předpokladu, že se sama nepodílí na projektování do předmětné lokality, takováto vazba má
jasný smluvní rámec, jasně definovanou přímou vazbu na všechny orgány města. Forma
spolupráce může být stanovena například mandátní smlouvou.
Výhody: Transparentnost, motivace, závislá na finančním ohodnocení.
Nevýhody: Horší kontrolovatelnost a koordinovanost stran městského úřadu. Snadná korupce
ve smyslu přerozdělování zakázek.
Tento model využívá například město Litoměřice. Kde je hlavním architektem Doc. Ing. arch. Jan
Mužík.
C2. Město si zřídí příspěvkovou organizaci, která řídí následné procesy
Tento model je výhodný zejména u větších měst, která jdou příkladem ostatním, vytvářením
nových obecných principů, rozvíjením strategií apod.
Výhody: Jsou jasná transparentnost, vykazování výsledků, tým lidí spolupracující za jedním cílem.
Nevýhody: Finanční organizační a právní náročnost fungování celého procesu a definování
jednotlivých vazeb. Nefungující architektonická soutěž u rozvojových dokumentů města.
Tento model využívá například město Plzeň.


Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Pro přípravu dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města byla Plzní zřízena příspěvková
organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Tento útvar je zpracovatelem Územního
plánu města Plzně.
Hlavní oblasti činnosti této organizace jsou:
o
o
o
o
o
o
o
o

územní plánování,
architektura a urbanismus,
strategické plánování,
životní prostředí,
hospodářský rozvoj,
společenské informace,
doprava a technická infrastruktura
a regionální vztahy a rozvoj.

D. Velmi nepřímá vazba
Architekt je začleněn do městského organismu jako zaměstnanec oddělení odboru. V komunikaci
se zastupiteli a veřejností musí překonávat tři úrovně pozic. Tajemníka, vedoucího odboru
a vedoucího oddělení. Je přímo řízen vedoucím odboru a tajemníkem, metodicky řízen vedoucím
oddělení.
Výhody: Snadná zastupitelnost vedoucím oddělení, vedoucím odboru, dobrá kontrolovatelnost
a manipulovatelnost.
Nevýhody: Velmi nepřímá komunikace s orgány města, netransparentnost, neodpovědnost.
Faktická nemožnost spolupodílet se na rozvoji města.
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Tento model využívá město Cheb od 1. 5. 2008, v ostatních městech se nepodařil zjistit.
Pracovní náplň architekta ‐ urbanisty
A) Spolupráce s městským památkářem. Podílení se na tvorbě a schvalování konceptu rozvoje
historického dědictví obce. Odborná garance kurátorství významných historických památek,
historického dědictví města. Do této kategorie se dá zahrnout spolupodílení se na návrhu,
respektive výběru mobiliáře, spolupůsobení při návrhu barevnosti fasád apod.
Jedná se o část práce, která se obrací k historii, k minulosti obce, kterou je potřeba udržovat
doplňovat pro současné i budoucí generace. Součástí tohoto oddílu je i vzdělávání se v historii
obce, popřípadě organizování odborných diskusí, vzdělávání občanů obce.







Vytváření a realizování koncepce záchrany a obnovy památkově chráněných objektů
a památkové rezervace v obci.
Pomoc při vykonávání státní správy na úsecích památkové péče podle zákona č. 20/87 Sb.
o státní památkové péči ve znění platných předpisů.
Pomoc při ukládání pokut právnickým osobám a důtek a pokut fyzickým osobám při
porušení jejich povinností v oblasti památkové péče.
Pomoc při zajišťování programu regenerace městské památkové rezervace a programu
záchrany architektonického dědictví a spolupracování na realizaci státních programů v
oblasti památkové péče.
Pomoc při provádění státního stavebního dohledu při obnově kulturních památek
z hlediska památkové péče.
Účast, popřípadě organizování odborných diskusí, konferencí a sympózií.

Konkrétně by se do této problematiky daly zahrnout aktivity:










Koordinace prací na Chebském Hradě.
Koordinace a spolupráce na strategii využití Komplexu Františkán, včetně organizování
komise Františkán.
Komunikace s památkářem Slávkou Snížkovou a hledání konsensu nad barevností fasád
v MPR, návrh barevnosti některých z nich (zejména objektů v majetku města), př. Šlikova
ulice, Školní ulice apod.
Návrhy a konzultace nad barevností fasád např. budova Čedok, Vrbenského, návrhy
barevnosti asi 6. mateřských školek, některých fasád na Evropské, fasády na sídlišti Zlatý
vrh apod.
Aktivní vystupování při diskusích o přístupu k památkám.
Organizace odborných diskusí na téma architektura, urbanismus, architektura urbanismu,
například, hlavní organizátor Mezinárodního odborného sympózia Architektonické
dědictví Krajiny 2006, přednáškového cyklu Město Sobě.
Komentáře a osvěta prostřednictvím rozhlasu, zejména Český rozhlas Plzeň, témata
bydlení, historie města Chebu apod., prostřednictvím tisku, zejména Radniční Listy, MF
dnes příloha Karlovarského Kraje, Chebský deník, Listy Ašska, časopis Architekt.
Přednášením pro Gymnázium Cheb.
Garantováním a vyučováním předmětu Urbanismus a územní plánování na Západočeské
univerzitě v Chebu‐ spolupořádání konference Veřejná prostranství spolu s Asociací pro
urbanismus a územní plánování, včetně vlastního příspěvku o historii a současnosti
veřejných prostranství v Chebu.

B) Spolupráce napříč odbory městského úřadu vertikálně. Především s úřadem územního plánu
a stavebním úřadem. Komentování současného dění ve městě. Vyjadřování se k zásadním dílům
urbanistického a architektonického plánu. Vyvolávaní a vedení diskuse nad problematikou
současného stavu urbanismu a architektury. Úzká spolupráce s komisemi města.
Zprostředkovávaní informací veřejnosti.
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015

33

Návrh řešení instituce městského architekta v Brně











Koordinace všech městotvorných funkcí z hlediska jejich územního průmětu do organismu
města a z hlediska regionálních vazeb.
Operativní spolupráce se stavebním úřadem i samosprávnými orgány při realizaci územně
plánovacích koncepcí a při zajišťování potřebné zpětné vazby, konkrétně při územních
řízeních a při řízeních o změnách v užívání staveb (tj. posuzuje návrhy na příslušná řízení
z hlediska územního plánování).
Analýza společensko‐urbanistické předpokladů rozvoje města, městských částí a regionu
a shromažďování k tomu příslušných informací (kulturní, sociálně‐ekonomické,
sociologické, demografické, technologické apod.), jejich následné vyhodnocení.
Spolupráce s příslušnými městskými odbory na vytváření koncepce uspořádání
a využívání veřejných prostranství; průběžné sledování a koordinace realizace jejich úprav.
Návrh a příprava vypsání urbanisticko architektonických soutěží, zajištění jejich průběhu,
formulace soutěžních podmínek a vyhodnocení výsledků soutěže.
Posuzování architektonických a urbanistických hledisek u stavebních záměrů na území
města a obcí v příslušném správním území.
Modernizace městských parterů včetně výběru městského mobiliáře.
Zpracování urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb na území
města.
Vytváření podmínek pro přípravu komplexní nabídek podnikatelských a investorských
příležitostí pro průmyslový rozvoj a podporu podnikání na území města.

Konkrétně by se do této problematiky daly zahrnout aktivity:









Zadání zpracování matematického modelu dopravy ve městě.
Průběžné zpracovávání analýzy města z pohledu městské zeleně, veřejných prostranství,
výhledových možností dopravních propojení, volných ploch a parcel k zástavbě apod.
Posuzování a komentář konkrétních stavebních aktivit ve městě, posouzení záměru
výstavby u Ašské, komentář k plánované zástavbě v ulici Koželužská, komentář a kritika
záměru Dragoun oproti původní smlouvě, stanovisko k nově budovanému autobusovému
dopravnímu terminálu apod.
Spolupráce na přihlášení Kostelního a Kasárního náměstí do soutěže Petra Parléře,
Příprava záměru vypsání soutěže na lokalitu Špitálský vrh, Dominikánský klášter apod.
Přihlašováni a zviditelňování města účastí na konferencích a seminářích, přihlašování
města do soutěží Stavba roku 2007 apod.
Spolupráce na výběru mobiliáře pro krajinnou výstavu, zejména hradebního příkopu
a centrální plochy B a C.
Návrh a spoluvytváření prostředí struktura, vzhled a fungování vánočních trhů v roce 2008
a dále, první skica nového městského infocentra.

C) Spoluvytváření a definování strategických cílů a plánů města s ohledem na trvale udržitelný
rozvoj s vazbou na územně plánovací dokumentaci. Rozvojová politika města. Dlouhodobý
komentář a vyhodnocování jednotlivých strategických kroků města, jejich zpětná reflexe
do současného dění. Sběr a třídění jednotlivých vizí.
 Koordinace rozvojové koncepce jednotlivých odborů města z hlediska celoměstských vizí
a strategických cílů, spolupráce s poradními orgány města (komisemi a pracovními
skupinami).
 V souladu s dlouhodobými strategickými cíli koordinace příprava rozvojových záměrů,
programů a pilotních projektů na území města.
 Zajišťování komunikace s veřejností, především v oblasti problematiky strategie pro město
a jednotlivých pilotních rozvojových projektů.
 Koordinace činnosti jednotlivých složek města ve vztahu k využívání strukturálních fondů
EU, zajišťování vazby města na regionální subjekty a koordinace záměrů orgánů
a organizací města ve vztahu k regionu.
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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 Zodpovědnost za uplatnění Strategického plánu města v podobě vzájemně provázaných
cílů, programů a projektů.
 Úzká spolupráce s odbory města při zajištění přímých zahraničních investic na území
města a celková koordinace takovéto činnosti v rámci města.
Konkrétně by se do této problematiky daly zahrnout aktivity:







Aktivní účast na tvorbě strategického plánu města, člen Monitorovacího výboru
Strategického plánu.
Naplňování vizí strategického plánu, zmapování brownfields města, řešení otázky
atraktivního vzhledu centra, rozvoj lokality kasárna Zlatý vrh v návaznosti na Špitálský vrh,
apod.
Připomínkování nově vznikajícího územního plánu města.
Rozvojové projekty města např. sochy Cheb.
Spolupráce na PPP projektech parkovací dům, atd.
Koordinace a kontaktní osoba na revitalizaci areálu českých drah.

Shrnutí Koncepce
Poslání:
Z výše uvedeného textu bych preferoval model přímé komunikace architekta napříč politickým
spektrem, buď jako externího činitele, respektive asi lépe jako článek schvalovaný a volený
zastupitelstvem, podobně, jako je tomu u vedoucích odborů. Při takto přímé vazbě, tzn. na jedné
straně přímá konfrontace se zastupiteli, tedy občany a vedoucími jednotlivých odborů, tedy
zaměstnanců jde o přímou a rychlou komunikaci, která umožňuje nejtransparentněji edukovat,
zkvalitňovat a tvořit následnou kvalitu architektury a urbanismu města. Kvalitu architektury
a urbanismu města, chápu jako motto, jako prvořadý úkol pro architekta urbanistu města. Pod
kvalitou vnímám pojmy, jako udržitelný rozvoj architektury a urbanismu, koncepci architektury
a urbanismu apod.
Organizačně:
Organizačně by bylo nejvhodnější mandát architekta – urbanisty města delegovat prostřednictvím
zastupitelstva (lidu).4 Strukturálně zařadit architekta urbanistu na roveň vedoucího odboru, čímž
by organizačně spadal přímo pod tajemníka města. Účastnil by se povinně zastupitelstva města,
na přizvání rady města, na přizvání porady vedení města, povinně koordinační porady vedoucích,
povinně komisí a výborů zabývajících se rozvojem, strategií nebo výstavbou města.
Právně:
Architekt – urbanista by měl mít mandát zastupovat město ve správním řízení, být účastníkem
řízení za město Cheb v otázkách architektury a urbanismu. Jako účastník řízení by architekt
neuděloval v probíhajícím územním nebo stavebním řízení souhlas (s výjimkou „zjednodušených“
procesů); pouze by vznášel námitky a připomínky, podával návrhy na dokazování, předkládal
důkazy a podával případně odvolání na vydaná správní rozhodnutí. V tomto smyslu by se musel
stavební úřad s námitkami řádně věcně a právně vyrovnat.
Komunikačně:
Pro transparentnost pozice architekta – urbanisty bych dále navrhoval zřízení webu, architektura
a urbanismus města, prostřednictvím, kterého by probíhala komunikace přímo s veřejností,
na kterém by se zároveň otevírala diskusní fóra nad aktuálními otázkami ve městě. Byla by zde
i možnost monitoringu činnosti architekta.

4

Možná by se dalo i uvažovat o obhájení mandátů, každé volební období na základě rekapitulace činnosti a
nabídnutí postu všanc odborné veřejnosti.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015

35

Návrh řešení instituce městského architekta v Brně

2.6.3 Konference o městských architektech, Ing. Tomáš Sklenář
Územní plánování – ohlédnutí






Po r. 1992 soustředění se na regulování.
V územních plánech plošné uspořádání.
Prostorové uspořádání ponecháno jen na regulačních plánech a územních rozhodnutích.
Minimum regulačních plánů.
Města „tvoří“ stavební úřady územními rozhodnutími.

Stavební úřad bez architekta





Je pod tlakem možnosti odvolání a soudního přezkumu.
Soustředění se na zákonnost.
Spíš výjimečně znalosti z oborů urbanismus a architektura.
Územní rozhodnutí soupisem podmínek dotčených orgánů.

Utváření města






Nezastupitelná role architekta / urbanisty.
Malé „pokrytí“ území odborníky.
Menší města a obce mnohdy ponechány neodborníkům.
Architekt jako „úředník“: zákonné možnosti ovlivňování jsou, ale nedostatečné.
Architekt na smlouvu: nezávazný poradní hlas.

Osobní zkušenost







1988: zřízení ÚHA pro území okresu.
Dobré výsledky především ve vzhledu obcí.
Nevole na stavebních úřadech z pocitu ztráty kompetencí (moci).
1990: zrušení ÚHA.
Řešení množstvím studií (i drobných).
Snaha být ujasněností řešení v předstihu před investory.

Osobní zkušenost







1988: zřízení ÚHA pro území okresu.
Dobré výsledky především ve vzhledu obcí.
Nevole na stavebních úřadech z pocitu ztráty kompetencí (moci).
1990: zrušení ÚHA.
Řešení množstvím studií (i drobných).
Snaha být ujasněností řešení v předstihu před investory.

2.7 Bulettin ČKA 3/2012
Pozn.: Další text uvádí některé vybrané příspěvky z Bulettinu, které jsou pro potřebu rešerše kráceny. Plné verze jsou
uvedeny webu, případně v části přílohy.

2.7.1 Ottawa, Radim Boháček
Jak víte, Ottawa nepatří mezi největší města v Kanadě, ale s problematikou Prahy ji spojuje fakt,
že je hlavním městem státu. Jako takové nemá úřad hlavního architekta, ale v určitých směrech
tuto funkci plní The National Capital Commission – NCC (Komise hlavního města). Byla ustanovena
v roce 1959 za účelem vytvoření urbanistické a architektonické koncepce města, odpovídající jeho
celostnímu významu. Měla by mít autoritu prosadit svou vizi vůči radnicím městských čtvrtí. Tento
mandát se jí daří plnit v řadě významných lokalit historického centra. NCC má status korporace a
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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spravuje všechny federálně vlastněné pozemky a budovy ve městě a okolí. K dispozici má i vlastní
projekční zázemí. V čele NCC stojí BoardofDirectors, který má 13 členů, z toho 5 z Ottawy
a 8 z ostatních regionů. Rada se schází čtyřikrát ročně, každá schůze je veřejná a její nahrávka
je přenášena na internet. Práce NCC je rozdělena mezi šest komisí.
Činnost NCC má řadu kritiků – některé její plány jsou odmítány jako nedostatečně fundované.
Současná vláda požádala o přezkoumání jejího mandátu, na výsledek se však čeká již řadu let.
Jako všude v Kanadě je celé město rozděleno na zóny podle způsobu využití. Zóny jsou
odstupňované od 1 do 5 podle hustoty zástavby – každá zóna má přesně stanovenou maximální
výšku zástavby, minimální odstupy od uličních čar, poměr mezi plochou všech pater a plochou
pozemku atd. Stavebník, který hodlá jen mírně překročit předepsané parametry, musí požádat
o tzv. menší změnu a předložit svůj projekt adjustační komisi. Ta zasedá každé dva týdny a její
sezení jsou veřejná, každý má právo návrhu oponovat. Pokud se jedná o větší překročení
parametrů, pak se žádá o tzv. přezónování – proces trvající přibližně 21 týdnů (projekt musí projít
rozsáhlým připomínkováním včetně připomínek sousedů v okruhu 120 metrů). Na závěr plánovací
výbor vydá doporučení a poté radnice rozhodnutí. Plánovací výbor je zodpovědný za rozvoj města.
Má 10 členů a schází se dvakrát měsíčně. Vyjadřuje se rovněž k otázkám památkové péče.
V některých případech připomínky orgánů zbytečně omezují tvůrčí proces, jindy dochází k realizaci
staveb, jejichž vzniku by měla nějaká osvícená autorita zabránit.

2.7.2 New York, Martin Holub
Činnost, kterou se v Praze zabýval Úřad hlavního architekta, v amerických městech zastává
městský úřad, který se nazývá Planning Board, Planning Commission apod. V New Yorku máme
Department of City Planning, jehož výkonným orgánem je City Planning Commission. Jeho vedoucí
je jmenován starostou města. V současné době tuto funkci zastává Amanda Burden, která není
architektka, ale má Master Degree v oboru územního plánování na Columbia University. Hlavním
dokumentem, který tato komise vydává, je Zoning Resolution, co je soubor pravidel řídících
zástavbu města. Tato pravidla určují hustotu, účel, výšku, volný prostor a často i tvar nově
navrhované budovy.
Na existující zástavbu a její změny dohlíží Landmarks Preservation Commission. Rovněž předsedu
této komise jmenuje starosta. Funkci zastává právník Robert Tierney. Úkolem komise
je rozhodnout, co je a co není památkou.

2.7.3 K funkci „Hlavního architekta/architekta města“, JUDr. PhDr. Jiří Plos




(Hlavní) architekt města jako konceptor (ne regulátor)
HA musí být především široce vzdělanou osobností, schopnou otevřeného koncepčního
myšlení, s představou o metodě přístupu k prostorovému vývoji města a k nastavování
vhodných parametrů jeho architektonického a urbánního vývoje, který není bez důsledků
pro řadu dalších souvisejících jevů (sociálních, psychosociálních, ekonomických a dalších).
(Hlavní) architekt města jako koordinátor
HA musí být schopen vytvořit kvalifikovaný tým, jemuž je schopen zadávat úkoly, přejímat
je, kontrolovat a efektivně začleňovat do dokumentů schvalovaných a vydávaných
městem a souvisejícím s jeho správou a rozvojem (od dokumentů povahy strategické k
dokumentům operačním).
HA musí být schopen velmi úzké součinnosti s odborným aparátem města (často
pověřeným výkonem státní správy v přenesené působnosti) a být s to nejen s nimi
koordinovat zájmy města, ale vést je k tomu, aby pro výkon státní správy nezapomínaly,
že jsou součástí systému veřejné správy města jako celku a nesou odpovědnost
i za koncepce na jimi spravovaných úsecích.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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(Hlavní) architekt města jako poskytovatel vysoce kvalifikovaných informací a podkladů
HA musí být zdrojem odborně (věcně) kvalifikovaných a trvale aktualizovaných
(aktuálních) informací, aby se všechny subjekty působící v území mohly rozhodovat
poučeně na základě relevantních informací, nikoliv dohadů a domněnek; HA musí být s to
poskytovat kvalifikované podklady těm subjektům, které jsou oprávněny a povinny
rozhodovat (konzultant, schopný přesně formulovat požadavky, které hájí zájmy města,
aniž brání vzniku kvalitního urbanismu a architektury).
(Hlavní) architekt města jako moderátor veřejné rozpravy, nevnucující osobní estetiku,
ale zároveň poukazující kriticky na chyby – především chyby v urbánním prostředí
HA musí být schopen široce založené debaty s odbornou i laickou veřejností o městu,
avšak zároveň musí být schopen transformovat výsledky takové debaty do kvalitních
dokumentů, popřípadě podkladů pro rozhodování (politickou odpovědnost nelze ovšem
snést z politiků!); v území se střetávají mnohé zájmy veřejné a soukromé, a to velmi
vrstevnatě – to jest: střetají se různé zájmy veřejné s jinými veřejnými, různé zájmy
veřejné se soukromými a různé zájmy soukromé se soukromými; velmi často je nutno
odlišit, co má povahu veřejného zájmu a co pouze zakrývá „veřejností“ zájmy soukromé.
(Hlavní) architekt města jako iniciátor (spíše než regulátor/omezovač)
HA musí být schopen aktivně ovlivňovat svými koncepty a podklady, resp. soustředěnými,
trvale vyhodnocovanými informacemi iniciace (ohniska, zážehy) v území, díky nimž se
mohou postupnými kroky obnovovat upadající části města, popřípadě vhodně iniciovat
rozvoj nových částí; jedním ze základních úkolů HA by měla být podpora kvalitních
architektonických a urbanistických návrhů, i když budou leckdy vyvolávat kontroverze.
(Možné organizační začlenění: hlavní architekt jako součást samosprávných institucí
s definovaným vztahem k orgánům samosprávy a ke správním orgánům státní správy;
postavení HA by mělo skýtat značnou míru nezávislosti a prostor pro osobní
odpovědnost.)

Požadavky na vyhledání hlavního architekta:
Prokázání schopnosti koncepčního myšlení, otevřenosti a schopnosti diskuse, schopnosti aktivní
týmové spolupráce a schopnosti řídit velmi osobnostně i činnostně rozmanitě strukturovaný tým.
Pokud nelze takovou osobnost určit přímo a je nutno ji vyhledat konkurzem, pak do konkurzu
navrhuji především



Požadavek předložit vlastní představu metody přístupu k městu a základní strategie
(koncepce) města z hlediska prostorového rozvoje (utváření města jako podmínek jeho
uspořádání a využití).
Požadavek prokázat znalost nástrojů, jež má samospráva k dispozici pro rozhodování
o území, a možností (způsobů) jejich aplikace v konkrétní (přírodně‐)krajinné, urbánní
a architektonické praxi (v širších sociálních, ekonomických, popřípadě i právních
souvislostech) – nejedná se jen o znalost jednotlivých zákonů a podzákonných předpisů,
nýbrž spíše o souhrnnou ucelenou představu o prostředí, ve kterém bude hlavní architekt
působit.

K potřebnosti či nepotřebnosti (hlavních) architektů měst a jejich postavení v místní správě
Opakovaná zkušenost napovídá, že nejlepším (hlavním) architektem města, nejlepším urbanistou
je vzdělaný starosta, vzdělaná obecní rada a poučené zastupitelstvo. Vzdělaný (neplést
s „osvíceností“ a „osvětou“), tedy odpovědně pečující o veřejný prostor, skýtající dostatek
příležitostí soukromým iniciativám. Právě starosta a zastupitelé jsou pod přímou kontrolou
společenství, nesou konkrétní a obvykle i rychlou odpovědnost za svá rozhodnutí, aniž v sobě mají
pnutí, tu architektovu dvojdomost, kterou ve svých úvahách o smyslu a poslání architekta
popisuje Renzo Piano: „architekt [se] pohybuje na ostří nože mezi uměním a vědou, mezi
původností a pamětí,“ jinak řečeno – pohybuje se na hraně mezi uchováváním starého a aktivním
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(svým) utvářením nového. Toto vnitřní napětí provází architekta bez ohledu na to, jakou činnost
vykonává a v jaké pozici se nachází. S vědomím tohoto vnitřního pnutí a jistého rozporu a střetu je
nutno se především ptát, co se od architekta v pozici (hlavního) architekta města zejména
očekává. Odtud pak, jakým nástrojem se jeho rozhodování má stát.
Odpovědi na otázku po potřebnosti hlavních architektů měst musí tedy předcházet otázka,
co se od těchto osob očekává, a z toho plynoucí další otázka, jaké postavení má být těmto osobám
přiznáno. Přístupů k řešení existuje celá řada, avšak jako základní lze označit dvě mezní polohy.
Hlavní architekt jako tvůrce a nejvyšší „arbiter elegantiarum“, individualita, poskytující poučené,
avšak nezávazné konzultace osobám a orgánům odpovědným a konajícím, nebo hlavní architekt
jako instituce – jako správní úředník stanovující základní pravidla pro koordinaci a provádění
architektonických a urbanistických, popřípadě obecně krajinných aktivit, resp. v pozici kdesi
vprostřed – odborný oponent, tedy jako osoba reprezentující zájmy města jakožto pověřený
zástupce (zmocněnec) účastníka řízení nebo jakožto dotčeného správního orgánu.
Všechny uvedené pozice mají své klady a zápory. Předností je taková pozice, která spočívá
důsledně na osobní odpovědnosti. Nejhorší zkušenosti přináší stav neodpovědnosti, to jest
odpovědnosti konkrétně nevymezené, nejasné, která nejčastěji bývá příčinou nezávazných, zato
však nejtvrdších reglementací a postupů. Účelné a smysluplné se jeví spíše postavení kdesi mezi
krajními pozicemi – nikoliv správní úředník, avšak ani nezávazný posuzovatel návrhů. Pověření
(hlavního) architekta města zastupováním zájmů města je však nejobtížnější a vyžaduje
mimořádně vysokou kulturu rozpravy ve veřejném prostoru. Nebezpečí, že pověřená osoba
sklouzne do prosazování subjektivních představ, nebude kvalifikovaným oponentem, nýbrž
jakýmsi „spoluautorem“, je mimořádně vysoké. Postavení (hlavního) architekta města jako
koordinátora urbanistických a architektonických, popřípadě obecně krajinných aktivit –
ba dokonce jako plánujícího a projektujícího v tomtéž území (případ architekta Snozziho) je zřejmě
krajnost obhajitelná jen ve vysoce kulturně a politicky vyspělé společnosti, schopné odolat svodu
zneužití. V takovém případě se může vtisknout obci jednotný rukopis – charakter. Je to ale dobře?
Není na českém městě i venkově příjemná a přitažlivá právě rozmanitost, různorodost
a vrstevnatost? Českému prostředí nejspíše odpovídá (hlavní) architekt města jako určitý
konceptor (ne regulátor), osoba schopná koordinovat různé aktivity – ale především poskytovat
vysoce kvalifikované informace těm subjektům, které jsou oprávněny a povinny rozhodovat.
Osobnost schopná moderovat veřejnou rozpravu, nevnucovat osobní estetiku, ale zároveň
poukazovat kriticky na chyby – především chyby v urbánním a krajinném prostředí. Iniciovat spíše
než regulovat a přikazovat. Jinak řečeno: kvalifikovaný konzultant, schopný přesně formulovat
požadavky, které hájí zájmy města, aniž brání vzniku kvalitního urbanismu a architektury – naopak
jejich vznik důsledně podporuje.
Vzhledem k faktickým důsledkům architektovy činnosti nezbývá obvykle než vymezit právní
postavení (hlavního) architekta města. To je a může být rovno postavení města jakožto účastníka
řízení, resp. dotčeného správního orgánu (ve smyslu § 136 odst. 2 správního řádu), není‐li zařazen
do správní struktury města jako správní orgán. V obou případech je právní konstrukce taková, že
dotčený správní úřad vydává stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření, které musí být
respektováno; pokud má k takovému stanovisku výhrady nebo je‐li takové stanovisko v rozporu se
stanoviskem jiného dotčeného správního úřadu, může stavební úřad požádat o změnu nebo
upřesnění. Pro případ, že dotčený správní orgán odmítne stanovisko změnit, stanovuje stavební
zákon proceduru, kterou lze dosáhnout nápravy – proceduru řešení rozporů.
Právní postavení architekta města lze učinit průhlednějším a právně jistějším tím, že jeho
postavení a funkce je výslovně uvedena do struktury města a jeho úřadu vnitřní směrnicí, kterou
se upravují vnitřní poměry při výkonu samosprávných činností a výkonu státní správy v přenesené
působnosti, pokud takovou činnost úřad obce vykonává. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, lze proto pověřit architekta města
výkonem jeho funkce v různém rozsahu. Lze si představit, že město pověří architekta města
výkonem funkce stavebního úřadu. Nemůže však architekta města pověřit toutéž funkcí, kterou ve
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městě vykonává jiný subjekt (jiná část úřadu); město například nemůže mít dva obecné stavební
úřady.
Je‐li úmyslem města pojímat funkci architekta města jakožto vysoce kvalifikovaného poradního
orgánu, pak může být městem zmocněn jednat ve správních řízeních za účastníka řízení.
K podaným návrhům a žádostem se může vyjadřovat jménem města také na základě generální
plné moci. Účastník řízení neuděluje v probíhajícím územním nebo stavebním řízení souhlas
(s výjimkou „zjednodušených“ procesů dle stavebního zákona); je oprávněn pouze vznášet
námitky a připomínky, podávat návrhy na dokazování, předkládat důkazy a podávat případně
odvolání do vydaného správního rozhodnutí. V tomto smyslu se musí stavební úřad s námitkami
řádně věcně a právně vyrovnat.
Postavení hlavního architekta by tedy mělo být vedeno především obecnější úvahou o tom, co od
architekta‐urbanisty v této pozici město očekává. Podle toho by následně mělo volit pro tuto
osobu přiměřené právní postavení. Podstatná je ovšem volba takových osobností, které jsou
připraveny nést osobní odpovědnost za poskytované služby, ale nezneužívat své pozice a působit
pouze jako vysoce kvalifikovaný oponent, schopný věcnými argumenty vysvětlit a obhájit zájmy
města. Předpokladem pro to je ovšem především oboustranná vzájemná otevřenost a důvěra
mezi politiky a (hlavním) architektem města, které je zatím po českých luzích a hájích jako šafránu.

2.7.4 Poradní sbory expertů a jejich činnost, JUDr. PhDr. Jiří Plos
Systém veřejné moci/veřejné správy tvoří jednak





správa státní, jednak
samospráva, přičemž samosprávu tvoří dále (velmi stručně řečeno)
samospráva územní (obce, kraje) a
samospráva personální (profesní, akademická)

Všechny stupně veřejné moci/veřejné správy jsou oprávněny pro svá rozhodnutí užívat interní
a externí expertní součinnosti. Podmínky pro jejich činnost jsou stanoveny v řadě právních
předpisů, jejichž (zdaleka nikoli úplný) výčet je uveden v příloze. Forma a rozsah činnosti plynou
z níže uvedených předpisů. Obvyklou formou na úrovni samospráv územních je výbor a komise,
resp. samostatný „orgán“, nazývaný například „sbor expertů“, „poradní sbor“.
Tyto expertní sbory mohou být zřizovány v souvislosti s výkonem kterékoliv součásti veřejné
moci/veřejné správy. Rozhodnou skutečností je, kdo a v jakém rozsahu je věcně a územně
odpovědný za rozhodnutí samo (zastupitel, radní či starosta/primátor, resp. odpovědná úřední
osoba atd.). Je na jeho úvaze, zda si pro účely kvality rozhodování (to jest jak procesu – řízení, tak
jeho výsledku – rozhodnutí) vytvoří odborné/expertní zázemí, s nímž svoje rozhodování
konzultuje. Základní rámec takové součinnosti vymezuje v zásadách veřejné správy správní řád,
z něhož v příloze obsáhle cituji, s tučným vyznačením těch pasáží, které specificky souvisí
s činností poradních orgánů.
Toto rozdělení nemá nic společného s ústavním pořádkem (ústavními zásadami), vyjádřenými
v Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod, to jest zejména (opět stručně a jednoduše řečeno)
se zásadou, že veřejná moc je oprávněna konat pouze to, co jí zákon ukládá a k čemu ji výslovně
zmocňuje, zatímco soukromé osoby jsou oprávněny konat vše, co jim zákon výslovně nezakazuje.
Zřízením sboru expertů či jiné formy poradního sboru není totiž z orgánu veřejné moci nikterak
sejmuta odpovědnost za rozhodnutí a přenesena na jiný subjekt.
Pochopitelně i pro jednání těchto poradních/expertních sborů platí některé základní zásady
jednání, jak je stanovují obecné právní předpisy, zejména správní řád a v případě architektů zákon
o výkonu povolání: žádný z jednajících nesmí být ve střetu zájmů, čímž se rozumí, že nemá konat
expertní posouzení, popřípadě se vyjadřovat ve věci, v níž je sám aktivně zapojen. Vzhledem
k povaze činnosti těchto poradních orgánů však nutno posuzovat případné střety zájmů méně
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přísně – podmínkou nutnou i postačující je postup, při němž taková osoba o uvedené věci nejedná
a nehlasuje, aniž je však proto pro jiné causy vyřazena. Smyslem zřízení poradních/expertních
sborů je poskytnout v nezbytné odborné míře podporu kvalifikovanému rozhodování
odpovědných osob. Na to pamatuje i řada „resortních“/speciálních zákonů, například zákon
stavební v ustanovení § 174.

2.7.5 Zkušenosti s nastavováním pozice hlavního architekta Českých Budějovic, Ing.
arch. Vladimír Zdvihal
Statutární město České Budějovice se rozhodlo v červenci 2011 zřídit útvar hlavního architekta.
Proběhla dvě výběrová řízení, ale vzhledem k tomu, že se nepodařilo ujasnit si specifika této
pozice, dodnes není místo obsazeno. Město zajistilo cennou analýzu fungování hlavních architektů
v České republice a shromáždilo řadu dalších dokumentů souvisejících s náplní činnosti.
Přetiskujeme vybrané pasáže.
Návrh struktury a náplně činnosti útvaru plnícího funkci hlavního architekta magistrátu města
České Budějovice
Vytvoření funkce hlavního architekta (HA) se stalo součástí volebních programů mnoha politických
subjektů ve volební kampani k posledním komunálním volbám v mnoha městech ČR. Ustavení
útvaru plnícího tuto funkci se pak stalo i součástí koaličních dohod a programových prohlášení
vzniklých koalic (Liberec, České Budějovice).
Příčinou volání po této funkci je s největší pravděpodobností zvyšující se nespokojenost veřejnosti
se stavební činností ve městech a obcích, s bezkoncepčností jejich rozvoje, s účelovým a mnohdy
autoritativním zasahováním samospráv do platných územních plánů pod vlivem různých
zájmových skupin a jednotlivců, se zhoršujícím se stavem životního prostředí, zejména pak zeleně,
ovzduší a hluku, a s většinou katastrofálním stavem dopravy, se stavem a ochranou památek
v historických jádrech měst atd. Je to volání po jakési vyšší autoritě, která by v ideálním případě
dokázala takovýmto stavům zabránit nebo je omezit. Je zřejmé, že taková představa o autoritě
je nereálná a do jisté míry naivní. Jednak nemůže být nic nadřazeno nad platné zákony a předpisy
uplatňované v rámci výkonu státní správy a nad pravomoci samosprávných orgánů obcí a měst,
a jednak nelze direktivním či autoritativním subjektivním způsobem zasahovat do legislativních
a tvůrčích procesů, jejichž výsledkem jsou územní plány, stavby atd.
Je tedy nutné pro smysluplné fungování HA vytvořit takové předpoklady a podmínky, které budou
v souladu s platnou legislativou a zároveň umožní HA vykonávat svou funkci tak, aby alespoň
částečně plnila ta očekávání, která jsou s jejím vznikem spojena.
Analýza stavu v ČR
Funkce HA nemá z hlediska platné legislativy jasnou oporu v zákonech. Proto pokud v některých
obcích dnes existuje (viz přehled), jde buď o jiný název pro orgán plnící funkci orgánu (úřadu)
územního plánování nebo rozhodování dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu – Stavební zákon (SZ), nebo jde skutečně o osobu nebo útvar (HA, útvar HA,
odbor HA, oddělení HA, dále jen HA), jíž jsou vymezeny jen některé pravomoci orgánu územního
plánování obce dle § 6 SZ a jež je součástí orgánu ÚP obce a působí v jeho rámci a struktuře.
Činnost HA je pak v rámci a v souladu s § 18 – cíle ÚP a § 19 – úkoly ÚP. V mnoha případech jsou
HA přiřazeny funkce v samostatné působnosti obce. Jde zejména o funkci zástupce obce jako
účastníka při územních řízeních, poradního orgánu samosprávy (ZM, RM, komise, výbory)
a ostatních odborů obecního úřadu nebo magistrátu (dále jen MM) nebo povinného interního
vyjadřovatele k určitým záměrům jak samosprávy, tak MM (např. majetkové převody, investiční
plány, rozpočet atd.), a jsou HA přiřazeny další úkoly v samostatné působnosti obce, např.
pořizování nebo přímo zpracování koncepčních a strategických materiálů (SPM, generely, studie
atp.) nebo jeho zásadní spolupráce na nich v případě pořizování jinými odbory MM. Dále bývají HA
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přiřazeny úkoly při přípravě a organizaci architektonických soutěží, prezentací atp. V mnoha
případech jsou HA přičleněny i určité funkce v oblasti památkové péče (PP), koncepcí dopravy (D)
a koncepce, tvorby a ochrany životního prostředí (ŽP), zejména zeleně, pokud nejsou tyto oblasti
přímo do jeho struktury začleněny. Ve městech, kde patrně působí relativně samostatný HA, jde
tedy o určitou dělbu práce mezi útvarem zajišťujícím funkci orgánu ÚP, útvarem rozvoje, orgánem
PP, D, ŽP a HA a dále jde o spolupráci se SÚ při vydávání územních rozhodnutí či souhlasů
(vyjádření jako účastníka řízení nebo formou interních sdělení).
Jednou z nejpodstatnějších součástí náplně činnosti HA se jeví možnost mít ucelené informace
o připravovaných záměrech a stavbách jak obecných, tak dopravních, o zásazích v MPR a zásazích
ovlivňujících ŽP a možnost přímo i nepřímo ovlivňovat procesy jejich přípravy a realizace. Aby
mohl cokoliv ovlivnit, musí mít pravomoci. Jaké? Zde je úhelný kámen smysluplnosti funkce HA.
Pokud město má odbor nebo útvar hlavního architekta, je vyznačeno, že funkci HA má, i když se
jedná převážně a pouze o jiný název odboru územního plánování a architektury (Ostrava, Hradec
Králové, Pardubice, Zlín, Opava), nebo HA působí v rámci jiného odboru jako osoba nebo oddělení
(Karlovy Vary, Havířov, Přerov), popř. jsou jen některé funkce HA ponechány v jiném odboru
(Olomouc, Ústí n. L., Č. Budějovice). U menších statutárních měst jsou funkce HA i ÚP začleněny
i v jiných odborech.
Prakticky nikde není vyčleněna funkce HA jako samostatná osoba nebo samostatný útvar v čele
s nezpochybnitelnou autoritou významného architekta, jak v mnohých představách přetrvává vzor
arch. Josefa Gočára v Hradci Králové ve 20. a 30. letech 20. století, i když nešlo o funkci HA, ale
zpracovatele ÚP a autora mnoha staveb v HK. Zde je však příklad základu úspěšného rozvoje
města, a tím byla spolupráce velkorysé autority dlouholetého starosty dr. Františka Ulricha, který
dokázal během 30 let svého působení prosadit realizaci alespoň části koncepcí významného
architekta J. Gočára.
Začlenění HA do struktury města
Začlenění útvarů plnících funkci HA nebo zajišťujících činnosti na úseku územního plánování
a architektury do struktury magistrátů se v jednotlivých statutárních městech značně liší. Je to
většinou dáno velikostí města, rozdělením kompetencí příslušných náměstků a dále určitými
tradicemi (HK). Zvláštním případem je Praha (hlavní město) a Brno, jako největší města, kde byl
bývalý tradiční Útvar hlavního architekta zrušen a minimálně v Brně se znovu uvažuje o jeho
zřízení (a je to prosazováno těmi, kteří se podíleli na jeho zrušení). Tato města se vymykají běžné
struktuře magistrátů statutárních měst (MSM). Podobně je poněkud odlišná situace SM, která
nejsou sídly krajů (kromě Havířova). Městy, ve kterých se vážně uvažuje o zřízení funkce HA, jsou
zejména Liberec a České Budějovice, kde se tento záměr stal na základě předvolební kampaně
jedním z bodů koaličních dohod.
HA jsou většinou skryti pod vedoucími OHA nebo ÚHA (Ostrava, Hradec Králové, Pardubice),
dlužno dodat, že je tento výkonný orgán (VO) vždy prezentován jako HA a je mu přikládána
poměrně značná důležitost.
Vedoucí odboru územního plánování
Základní varianta je tedy fungování HA jako VO územního plánování, někde i územního
rozhodování, popř. památkové péče. V HK je OHA i stavebním úřadem na úseku územního
rozhodování, má tedy největší pravomoci zasahovat do přípravy staveb.



Výhodou je, že jsou pod touto osobou soustředěny prakticky všechny činnosti v oboru
působnosti HA a jeho postavení je podpořeno souladem s legislativou (SZ) a v případě HK
je vybaven velkou a zásadní pravomocí (má „kulaté razítko“).
Nevýhodou však je značný rozsah agendy včetně výkonu státní správy v přenesené
působnosti se značnou administrativní a organizační zátěží. Většinou pak je zřízeno
oddělení, které se funkcí HA přímo zabývá, čímž však ztrácí osoba VO jako HA přímou
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kontrolu nad funkcí HA nebo na ni v podstatném rozsahu prostě nemá čas. Toto velké
soustředění většinou také vede k personálnímu přebujení útvaru a z odboru je více „úřad“
a z HA více správní úředník než koncepční pracoviště a odborný oponent a koordinátor.
Oddělení hlavního architekta
Další variantou fungování HA je oddělení HA v rámci odboru např. ÚP nebo rozvoje.



Výhodou je relativní samostatnost a hlavně přesnější a účelnější vymezení kompetencí se
soustředěním se na činnosti přímo s funkcí HA souvisejícími a delegovaně, může být
vybaven i určitými pravomocemi vyplývajícími ze SZ.
Nevýhodou je „nižší“ postavení HA ve struktuře MM a personální„závislost“ na VO, a tím
pravděpodobně i horší možnosti přístupu k orgánům samosprávy i spolupráce s dalšími
odbory MM.

Optimální varianta – z uvedeného vyplývá, že určitě postavení HA jako VO, ovšem mimo orgán
nebo úřad ÚP, popř. PP, se zdá být z hlediska začlenění v organizační struktuře MM jako
optimální.
Otázkou je však jeho vybavení potřebnými pravomocemi tak, aby mohl alespoň částečně
ovlivňovat dění ve městě na úseku urbanismu, architektury a výstavby. Protože HA nemá přímou
oporu v legislativě, je nutné na něj přenést určité pravomoci dle SZ (§19) a další pravomoci, které
je možné vytvořit v rámci samostatné působnosti obce (např. institut vnitřního sdělení mezi
odbory, systém „kolečka“ vyjádření zejména ve stadiu ÚŘ v rámci vydávání stanovisek jinými
odbory nebo zplnomocnění HA vydávat vyjádření, popř. stanoviska zástupce města jako účastníka
správních řízení dle SZ ke stavbám na území města atp.).
Příklady nejčastějších kompetencí odboru (útvaru) hlavního architekta, územního plánování nebo
rozvoje, které by bylo možné přenést na HA (dle popisu náplně na oficiálních stránkách měst)
A– zajišťuje architektonický a urbanistický rozvoj města –
HAV * – zpracovává návrhy dlouhodobých záměrů rozvoje města –
HAV – podílí se na zpracování územních rozvojových koncepcí, generelů –
HA – zpracovává koncepce rozvoje dopravy všech druhů –
BR – připravuje, zadává a podílí se na zpracování dopravně rozvojových dokumentů – v oblasti
organizace, řízení a regulace dopravy –
OL – koncepcí zeleně a rekreace a koncepcí rozvoje technické infrastruktury –
OL – zpracovává koncepce ochrany všech složek ŽP, rozvoje zeleně a veřejných prostranství –
BRB – vyjadřuje se k „investičním záměrům“ –
HK, HAV – vyjadřuje se ke stavbám z hlediska ochrany architektonických hodnot –
OL – vyjadřuje se ke stavbám z hlediska dopravních koncepcí, koncepcí zeleně a rekreace a
koncepcí rozvoje tech. infrastruktury –
OL – konzultuje architektonická a urbanistická řešení –
PA – posuzuje stavby z hlediska architektury a urbanismu –
HAV – dbá na uplatňování architektonicky kvalitních návrhů –
FM – vnitřní sdělení pro S – stanovisko k ÚŘ (ne všem – dohoda, vyžádání) –
PA, UL, OL – zpracování odborných stanovisek ke stavebním záměrům pro SÚ –
UL – formou konzultací, informací, stanovisek formou ÚPI vykládá ÚPn –
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PL – vydávání stanovisek města jako účastníka ve správních řízeních dle SZ – UL, OL, ZL, ke
stavbám na území města –
KV – rozhoduje o oprávněných zájmech města a uplatňuje stanoviska města ve správních říz. v
celém správním obvodu –
ULC – konkretizuje ochranu veřejných zájmů –
PA – zpracovává odborná stanoviska k zásadním otázkám rozvoje města –
PA – vykonává servis orgánům města a odborům při řešení problematiky územního plánování,
urbanismu a architektury, památkové péče a rozvoje města při přípravě investic –
OS – vyjadřuje se k majetkovým záměrům města z hlediska ÚP, U, A a PP –
UL, ZL – spolupracuje při tvorbě investičního plánu města –
OL – vykonává poradenskou činnost pro samosprávu, výbory, komise, občany investory a
projektanty z hlediska ÚP, A a SPM, popř. zajišťuje jejich činnost –
OL – navrhuje a připravuje architektonické soutěže –
BRD – zpracovává (podílí se) jednoduché urbanistické a architektonické studie –
PA, OL – zpracovává návrhy na řešení dílčích urbanistických, architektonických a výtvarných
problémů – HK
A – oblast koncepční činnosti
B – oblast určitých „rozhodovacích – vyjadřovacích“ pravomocí
C – oblast „vnitroměstské – vnitro magistrátní“ agendy
D – oblast vlastní „tvorby“
* HAV – Havířov, BR – Brno, OL – Olomouc, HK – Hradec Králové, PA – Pardubice, UL – Ústí n. L.,
PL – Plzeň, ZL – Zlín, FM – Frýdek‐Místek, OS – Ostrava
Z uvedených příkladů vyplývá, že mnoho činností je buď „vágně“ formulovaných (je z nich patrná
nejasnost nebo bezradnost, resp. snaha „nějak činnosti naplnit“), nebo naopak je formulováno
s upřímnou snahou přiřadit útvaru úkoly a pravomoci, které by mohly směřovat k lepšímu rozvoji
měst a které tak také fungují.
Problematická je hlavně část B, která se snaží přiřadit útvaru určité pravomoci „vyjadřování se“,
„posuzování“ a „konzultování“. Zde je třeba ověřit praktické fungování takovýchto náplní činností
v konkrétním městě osobně jednáním zejména v Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, popř. Ostravě
a Havířově. Osobní jednání je třeba vést dále v Liberci a Brně, kde je velká snaha funkci HA ustavit,
zejména v Liberci hledají náplň a začlenění HA se stejně čistým stolem jako v ČB. Uvedené příklady
však přesto mohou sloužit jako vodítko pro zavedení funkce HA v Českých Budějovicích.
Náplň dle části C je možno libovolně upravovat v rámci fungování vnitřní struktury MM.
Za úvahu stojí i možnost existence malého pracoviště zapracovávajícího menší studie – D.
Vhodné je o nastavení funkce jednat s ČKA a MMR.
Pozn.: Součástí dokumentu jsou rovněž přílohy popisující analýzu stavu – zprávy o výsledcích
pracovních cest a konzultací fungování hlavních architektů ve Zlíně, Hradci Králové, Pardubicích,
Liberci, Praze a odborech Magistrátu města České Budějovice.
Základy úspěšného fungování hlavního architekta
1) Spolupráce s politiky
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Spolupráce odborníků přinášejících a formulujících vize a koncepce s politickou reprezentací
samosprávy, která bude mít vůli (politickou) tyto koncepce dodržovat a prosazovat do realizace
a ochotu odborné názory respektovat.
Samospráva musí být připravena na to, že pokud skutečně chce HA ustanovit, tak to pro
ni znamená určité omezení v rozhodování. Toto omezení musí dobrovolně přijmout.
Pokud nebude tato spolupráce fungovat na základě vzájemného respektování a samospráva bude
vedena spíše jinými zájmy a představami o územním plánování, architektuře a nakládání
s pozemky a bude dopřávat sluchu více lobbistickým zájmům a tlakům investorů a různých
zájmových skupin, nemá smysl funkci HA ustanovit, nebo by byl HA vcelku rychle zrušen, jako se
tak stalo vždy, když byl odborný názor v rozporu s jinými zájmy prosazovanými samosprávou
(Brno).
Zároveň si HA musí uvědomit, že je odborným orgánem města reprezentovaného politickou
samosprávou a že záleží jen na jeho schopnosti mít tak silné argumenty, že dojde se samosprávou
ke shodě a že sám nepodlehne „jiným“ zájmům.
2) Nezávislost hlavního architekta
Nezávislost je velmi relativní pojem, protože nikdo není a nemůže být absolutně nezávislý.
Nejedná se v žádném případě o nezávislost absolutní (nemusí se ničím vázat), ale především
o nezávislost politickou, která by měla být dána jeho začleněním do MM (i když může být tato
nezávislost velmi relativní a může být snadno jako zaměstnanec vydíratelný), odbornou, která
by měla být dána vzděláním, zkušenostmi a schopností samostatného koncepčního myšlení,
a nezávislost na podnikání v oboru a možnost cele se této funkci věnovat (zaměstnanecký poměr,
otázka platu atd.). Míra nezávislosti je jednou z nejdiskutovanějších otázek postavení HA a zatím ji
nikdo nedokázal v praxi ukázat. Tato míra je ale přímo závislá na míře spolupráce a respektování
dle 1).
3)Autonomie hlavního architekta
HA by měl být relativně autonomní útvar – ani odbor s klasickou „úřednickou“ agendou, ani
oddělení v rámci jiného odboru. HA by neměl být svázán přemírou agendy zejména v přenesené
působnosti (raději vůbec) i za cenu zbavení se možnosti přímo zasahovat do správních řízení (např.
územního rozhodování). Nejedná se o stav „dělat si, co chci a kdy chci“, ale o zamezení
postupného vytvoření „úřadu“ zavaleného agendou a s úředníky „vyřizujícími spisy“, což by vedlo
k úplnému utlumení podstaty fungování funkce HA a duplikování stávajících fungujících útvarů.
Závěr
Je velmi obtížné formulovat jednoduše náplň činnosti HA a zejména najít pravomoci, kterými
by byl vybaven, aby jeho existence byla oprávněná a smysluplná a směřovala k požadovanému cíli,
neboť neexistuje jednoznačný vzor a není jasná opora v legislativě.
Poznatky získané při zpracování materiálu vedou celkem k jednoznačnému cíli, který se sice bude
mírně lišit od běžné praxe fungování HA, ale naopak zase odpovídá závěrům odborníků
na legislativu. V – zpracovává koncepce rozvoje základních funkcí – bydlení, výroba, sport – BR

2.8 Charty, deklarace, závazky
V novodobé historii urbanismu a územního plánování byla vytvořena celá řada
mezinárodníchpoliticko – vědeckých dokumentů, které nemají povahu obecně závazných právních
předpisů na evropské nebo národní úrovni, avšak představují jakýsi manifest moderních představ
o koncepčním přístupu k plánování měst. Jedná se především o tyto dokumenty:
(částečně převzato z: Hrůza, J., Charty moderního urbanismu)

• Torremolinská charta, 1983
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• Aalborgská charta, 1994
• Nová athénská charta, 1998
• Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu‐Hannover, 2000
• Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje, 2003
• Nová athénská charta, 2003
• Aalborgské závazky +10, 2004

2.8.1 Torremolinská charta
Evropská charta regionálního a prostorového plánování přijatá 20. května 1983 v Torremolinos
(Španělsko).
Konference evropských ministrů, zodpovědných za územní plánování, vydala tuto chartujako
jeden ze základních dokumentů Rady Evropy. Snaží se vyjádřit politiku směřující k vyváženému
regionálnímu rozvoji. Definuje regionální a prostorové plánování, které vyjadřuje v prostoru
hospodářské, společenské, kulturní a ekologické záměry společnosti. Je zároveň vědeckým
oborem, správním nástrojem a metodou, uplatňující interdisciplinární a souborný přístup k
dosažení vyváženého regionálního rozvoje a k fyzické organizaci prostoru podle celkové
strategie.
Pole této charty má být regionální a prostorové plánování demokratické, souborné, účelné a
dlouhodobé:
• mělo by se provádět tak, aby se zabezpečila spoluúčast obyvatel a jejich politických
představitelů
• mělo by zajišťovat koordinaci odvětvových politik a integrovat je do celkového záměru
• mělo by vycházet z vědomí společných hodnot, kultury a zájmů v jednotlivých regionech, které
mnohdy překračují správní a státní hranice, avšak zároveň musí brát ohled na institucionální
uspořádání různých zemí
• mělo by analyzovat a brát na vědomí dlouhodobé trendy a vývoj ekonomiky, společnosti,
kultury, ekologie a vlivu prostředí.
Územní plánování si musí uvědomovat existenci velkého množství individuálních a
institucionálníchrozhodnutí, která ovlivňují organizaci prostoru a vyvolávají nejistotu
prognostických studií, vedou ke tlaku trhu a jsou prostředí i společenských a hospodářských
vztahů. Přesto však musí usilovat o co největší možnou harmonizaci všech těchto vlivů.
Regionální a prostorové plánování se snaží současně docílit:
• Vyvážený sociálně‐ekonomický rozvoj regionů
• Zlepšování kvality života
• Zodpovědné zacházení s přírodními zdroji a ochrana prostředí
• Racionální využívání území
Realizace cílů regionálního a prostorového plánování je především politickým úkolem.
Početné soukromé a veřejné instituce ovlivňují rozvoj a změny prostorové organizace. Regionální
a prostorové plánování vyjadřuje požadavek interdisciplinární integrace a koordinace a zároveň
spolupráce dotčených institucí. Usiluje o koordinaci mezi odvětvími, usnadňuje koordinaci a
kooperaci mezi různými úrovněmi rozhodování a vyrovnávání finančních zdrojů, prosazuje účast
obyvatelstva a posílení evropské spolupráce.
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2.8.2 Aalborgská charta
Charta evropských měst a obcí směřujících k udržitelnému rozvoji, schválena účastníky Evropské
konference těchto měst v Aalborgu, Dánsko, 27. května 1994
V rámci tohoto souhlasného prohlášení měst a obcí je třeba z pohledu této práce vyzdvihnout
zejména tyto myšlenky:
• každé město je odlišné a proto je potřeba hledat individuální cesty k dosažení udržitelného
rozvoje
• udržitelnost je tvořivý místní proces snažící se o rovnováhu
• město je organický celek
• řízení musí být založeno na informacích a na účasti obyvatelstva
• limitujícím faktorem ekonomického rozvoje měst je přírodní kapitál
• zachování lidských rozměrů rozvoje a efektivní využívání půdy
• občané jsou klíčovými prvky rozvoje

2.8.3 Nová Athénská charta 1998
Zásady plánování měst, vypracované Evropskou radou urbanistů (ECTP) v letech 1995–1998.
Na rozdíl od předchozích dokumentů zpracovala tento dokument odborná urbanistickáorganizace
a je zřejmé, že právě z toho důvodu se zabývá ve zvýšené míře postavením architekta – urbanisty
při plánování rozvoje měst.
Tento obsáhlý dokument se snaží definovat problémy současných měst, význam územního
plánování pro další rozvoj a doporučit obecné zásady dalšího rozvoje. V této souvislosti je
zdůrazněno, že při plánování rozvoje města je potřeba vycházet z prostorových komponent,
polohy a situace města, sociální struktury, hlavních zdrojů v oblasti, terénního reliéfu, podnebí a
stávajícího i dřívějšího využití ploch. Zvlášť zdůrazněn je vztah města k jeho zázemí – příměstské
krajině. Aspekty plánování měst je potřeba hodnotit strategicky a globálně, komplexně, nikoli jako
samostatné entity.
Rozvoj měst by měl být plánován na základě důkladného posuzování, vycházejícíhoz
dlouhodobého pozorování a prognóz. Urbanistické dokumenty by tudíž měly zahrnovat důsledný
audit sociálních, ekologických a ekonomických aspektů obce a zároveň prognózu budoucích
trendů, které by mohly tyto aspekty ovlivnit. Plánování by mělo v těchto souvislostech sloužit
především veřejnému zájmu.
Naplňování této charty by mělo znamenat také posílení úlohy urbanistů, kteří budoututo tvůrčí
činnost vykonávat v duchu etických zásad především v těchto oblastech:
• Zjišťování současných a budoucích potřeb obce a upozorňování na příležitosti, účinky, omezení a
důsledky určitých akcí či opatření
• Navrhování politik a plánů, jimiž by byly iniciovány, regulovány, přijaty, právně umožněny a
uskutečněny změny, a to na základě poznatků z výzkumu
• Navrhování prostorových koncepcí rozvojových politik a plánů
• Projednávání uskutečňování navržených politik a plánů
• Soustavné vedení, vyhodnocování a uplatňování těchto politik a plánů v souladu s měnícími se
potřebami a příležitostmi
• Sledování a vyhodnocování účinků a důsledků probíhajících aktuálních změn
• Podněcování výzkumu a zajišťování vzdělávacích programů.
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Celkově ECTP soudí, že urbanisté jako zodpovědné povolání mají výraznou a
nepostradatelnouúlohu při tvorbě nových programů rozvoje měst. Integrovaný přístup
k plánování rozvoje měst vyžaduje orientovat se více na aspekty ekonomické a s tím související
otázkuzaměstnanosti.
Urbanistické plánování je podle charty odpovědné za vytváření příznivýchpodmínek pro
prosperitu soukromého sektoru a obchodní sféry. Města si navzájem konkurují a
konkurenceschopnost města je ovlivňována úrovní jeho kultury, vědy a výzkumu, kvalitou života a
dalšími tradičními charakteristikami, jako např. strukturou průmyslu, úrovní dopravních systémů,
místním zdaněním a úrovní řízení. Strategie urbanistického rozvoje může ovlivnit ekonomický
rozvoj, vazby mezi sousedními městy a kombinování jejich zdrojů. Z tohoto hlediska je sama
kvalita města zdrojem, kladně ovlivňující hospodářskou prosperitu města.

2.8.4 Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu –
Hannover, 2000
Tento
dokument
je
považován
za
nejdůležitější
materiál
CEST.
(TheCouncilofEuropeConferenceofMinistersresponsibleforSpatial/RegionalPlanning). Byl přijat na
12. zasedání CEST, který se konal v Hannoveru v roce 2000.
Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu nabízejí členským státůmRady
Evropy ‐ včetně jejich regionů a obcí ‐ flexibilní a perspektivní rámec spolupráce. Představují vizi
nebo koncepci udržitelného rozvoje, která se zaměřuje na politické a společenské orgány, které
svou činností na různých úrovních vně i uvnitř vlád připravují naši budoucnost. Dokument přispívá
k přípravě budoucnosti v rámci sjednocující se Evropy.
Cílem je napomoci integraci a územní koordinaci společného evropského prostoru. S tímsouvisí
mimo jiné podpora územní koheze, zlepšování vztahů mezi městem a venkovem, dopravní
dostupnost, rozvíjení přístupu k informacím, ochrana přírodního a kulturního dědictví, rozvíjení
energetických zdrojů při zachování jejich bezpečnosti, turistický ruch, omezení dopadů přírodních
katastrof a další. Přijetí těchto politických směrnic je založeno na bázi dobrovolné spolupráce, není
tedy právně závazné.
Dokument zdůrazňuje, že soukromé investice patří k hybným silám sociálního a tedyi územního
rozvoje. Jeden z nejdůležitějších úkolů politiky územního plánování je poskytnout soukromým
investorům, v souladu s cíli politiky územního plánování, perspektivní výhledy rozvoje a jistoty
územního plánování. Společně s příslušnými odvětvovýmipolitikami by měla politika územního
rozvoje přispívat též ke zvyšování atraktivity obcí a regionů pro soukromé investory na regionální i
místní úrovni a to způsobem, který je v souladu s veřejnými zájmy. Výstavba nového bydlení je
společně s rekonstrukcemia modernizací stávajícího bytového fondu jedním z nejdůležitějších
investičních sektorů v ekonomice a je převážně financována soukromými zdroji. Podpora a
propagace nájemního bydlení a vlastnictví domů vyústila v mobilizaci soukromého kapitálu, která
byla několikrát větší než poskytované dotace. Podpora bydlení je důležitá nejenom z pohledu
regionální bytové politiky, ale také z pohledu politiky vlastnictví. Tento poslední aspekt je pro lidi
stále důležitější ve vztahu k nutnosti plynoucí z demografických změn proto, aby v pokročilém
věku byli schopni pokrývat své finanční potřeby ve větší míře sami.
Je nutné zabránit ekologickým problémům, které mohou pramenit z neadekvátní
koordinaceodvětvových politik nebo místních rozhodnutí. Politika územního plánování musí
podpořit méně škodlivé zemědělské a lesnické metody, formy dopravy a energetické systémy
méně poškozující životní prostředí, regeneraci zpustlých urbanizovaných oblastí a nápravu jejich
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prostředí, regeneraci oblastí poškozených průmyslovým znečištěním a předchozími vojenskými
aktivitami a potlačovat suburbanizaci.
Vedle toho dokument zdůrazňuje kulturní složku udržitelného rozvoje a nutnost uchovánía
rozvíjení kulturního dědictví jako další z pilířů vyváženého rozvoje a zároveň jako jeden z
ekonomických zdrojů.

2.8.5 Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje
Deklarace byla přijata dne 17. září 2003 v Lublani na 13. zasedání Evropské konference ministrů
zodpovědných za územní plánování (CEMAT). Účelem „Lublaňské deklarace o územní dimenzi
udržitelného rozvoje“ včetně přijatých rezolucí je zejména implementace dokumentu „Řídící
principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu“, přijatého formou rezoluce
8. září 2000 Konferencí ministrů zodpovědných za územní plánování v Hannoveru.
Deklarace zdůrazňuje zvyšující se význam koncepce udržitelnéhorozvoje, který není pouze
ekologickým tématem. Vedle obecně přijímaných aspektů ekonomické, ekologické a sociální
udržitelnosti deklarace připomíná, že Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje
evropského kontinentu přidaly ke konceptu udržitelnosti kulturní dimenzi.
Podtrhuje význam komplexního a širokého systému území, který jezákladem pro lidská obydlí a
lidské aktivity a zároveň je základem pro udržitelný rozvoj.

2.8.6 Athénská charta 2003
Při 70. výročí založené Athénské charty došlo k pokusu o její přepracování a zaktualizování v
novou Athénskou chartu 2003.
První část nazvaná Spojené město se věnuje aktuálním problémům měst: sociální smír, občanská
angažovanost, multikulturní bohatství, sociální identita, ekonomická diverzita, zdraví a životní
prostředí ve městech a energetika.
Druhá část charty vytyčuje 10 perspektiv moderního města:
• Město pro všechny (boj s vyloučením ohrožených sociálních skupin)
• Zapojené město (snaha o budování dobrých sousedských vztahů)
• Bezpečné město (město jako nebojová zóna, potlačování příčin kriminality)
• Zdravé město (umožnit všem občanům města žít zdravě)
• Produktivní město (město jako zdroj pracovních příležitostí)
• Inovativní město (školství, věda a výzkum)
• Přístupné město (umožnit občanům přístup ke službám bez zbytečného
cestování po městě)
• Ekologické město (principy trvale udržitelného rozvoje)
• Kulturní město (město jako tvůrce kultury)
• Město tradic (město jako nositel civilizačních hodnot)

2.8.7 Aalborgské závazky +10
V dánském Aalborgu se po deseti letech od vzniku Aalborgské charty konala 9.–11. června 2004
konference o udržitelných městech. Za cíl si položila diskutovat o otázkách udržitelného rozvoje v
oblasti deseti klíčových témat (viz níže), předvést příklady dobré praxe a závěrem vytyčit směr pro
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příští léta. Na konferenci se sešlo téměř 1000 delegátů z 50 zemí. Výstupem se stal dokument
„AalborgCommittments“ Aalborgské závazky v těchto tematických oblastech:
1. Správa věcí veřejných (goodgovernance)
2. Místní management vedoucí k udržitelnosti
3. Přírodní veřejné statky
4. Odpovědná spotřeba a volba životního stylu
5. Územní plánování
6. Lepší mobilita, menší silniční provoz
7. Místní akce pro zdraví
8. Živá a udržitelná místní ekonomika
9. Sociální rovnost a spravedlnost
10. Od globálního k lokálnímu

2.9 Politika architektury a stavební kultury České republiky
Významným dokumentem na národní úrovni je Politika architektury a stavební kultury České
republiky.Jde onelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení
života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto podpora
rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Vláda
Politiku architektury a stavební kultury České republiky schválila dne 14. 1. 2015 usnesením č. 22.
Materiál shrnuje dosavadní analýzy v řešené oblasti, popisuje základní pojmy a sumarizuje
relevantní dokumenty a související právní předpisy. Zejména však definuje vizi a určuje témata a
cíle, kterým je třeba se věnovat. Pro jednotlivé cíle definuje opatření, která by měla vést k jejich
naplnění.
Naplnění jednotlivých cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky povede ke:







kvalitnější architektuře,
hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí,
přívětivému veřejnému prostoru,
harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny,
respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice,
vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví.

Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické
veřejnosti a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí.
Dokument se věnuje třem základním oblastem, v jejichž rámci řeší celkem 8 témat:
Krajina a sídla
1. Uspořádání krajiny a sídel
2. Veřejná prostranství
3. Začlenění staveb do prostředí
Stavby
4. Zadávání zakázek
5. Projektování, realizace, životnost a udržitelnost staveb
Vzdělávání, osvěta a výzkum
6. Vzdělávání
7. Osvěta a média
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8. Výzkum a vývoj
Problematika městských architektů je obsažena například v těchto tématech:
Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel
Krajina, struktura osídlení a prostorové uspořádání sídel určují základní podmínky pro kvalitní
prostředí vytvářené výstavbou. Dlouhodobá koncepce je klíčová pro udržitelný rozvoj sídel i
krajiny. Při analýzách i návrzích je nutné důsledně zohledňovat specifické charakteristiky sídelní
struktury v České republice i v jejích jednotlivých oblastech, včetně dochovaných
architektonických a urbanistických hodnot. Vesnice, městyse, města a městské regiony musí být
uspořádány tak, aby všichni jejich obyvatelé měli přiměřený přístup ke všem druhům veřejné
infrastruktury, tedy k zařízením občanského vybavení, sportovním a rekreačním zařízením,
dopravní a technické infrastruktuře i veřejným prostranstvím a okolní krajině. Princip přiměřené
rovnosti v dosažitelnosti všech druhů infrastruktury pro všechny občany Evropské unie je zakotven
v dokumentu Evropské perspektivy územního rozvoje (European Spatial Development
Perspective, 1999).
Dostupnost infrastruktur pro obyvatele má mimo jiné rozměr týkající se soudržnosti společenství
obyvatel. Prostorové uspořádání sídel a jejich aglomerací má významné důsledky pro
ekonomickou udržitelnost těchto sídel a aglomerací, protože výrazně ovlivňuje dopravní náklady a
časové ztráty dopravou a provozní a udržovací náklady sítí technické infrastruktury. Primárně je
třeba rozvoj měst i venkovských obcí situovat uvnitř zastavěného území, prostřednictvím
transformací již nevyužívaných lokalit, zejména cílené revitalizace opuštěných a zanedbaných
ploch. Zároveň je třeba chránit a rozvíjet hodnoty nezastavěného území a zajistit tak ochranu a
rozvoj krajiny jako celku.
Při plánování sídel je též důležité, s přihlédnutím k jedinečným vlastnostem každého území,
vytvářet podmínky pro smíšené využití území pro bydlení, obchody a služby namísto vzniku
rozsáhlých separovaných monofunkčních ploch, které generují nepřiměřené požadavky na
dopravu.
Plány řešící prostorové uspořádání území musí vznikat za koordinované spolupráce jednotlivých
profesí, zahrnující architekty a urbanisty, krajináře, specialisty na dopravní a technickou
infrastrukturu, demografy, sociology, ekonomy a další profese.
Cíl 1.1 Pozitivně ovlivňovat vývoj sídelní struktury.
Cíl 1.2 Stanovit, chránit a rozvíjet dlouhodobou urbanistickou koncepci sídel zahrnující mj. jejich
funkční, plošné i prostorové uspořádání.
Cíl 1.3 Minimalizovat nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do okolní krajiny. Zajistit důsledné
využívání zastavěného území prostřednictvím cílené revitalizace opuštěných a zanedbaných
zastavěných ploch, ale i jednotlivých nevyužívaných staveb.
Cíl 1.4 V sídlech zajistit přiměřenou dostupnost veřejné infrastruktury.
Cíl 1.5 Při obnově a tvorbě krajiny posílit plánování, zejména důsledně využívat územně plánovací
dokumentace a podklady, i pozemkové úpravy.
Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí
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Citlivé začlenění staveb do okolního prostředí je důsledkem respektu k prostorovým vztahům,
atmosféře místa a struktuře stávající zástavby i vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Pro
kontinuitu rázu a charakteru prostředí a společenskou přijatelnost staveb je důležitá vazba na
kulturní kontext, urbanistické hodnoty i výchozí přírodní danosti lokality, včetně začlenění stavby
do krajiny a přiměřené krajinářské úpravy celého řešeného území respektující dané prostředí.
Důležitá je součinnost státních investorských organizací se samosprávou. Součinnost by se měla
dotýkat hledání integrovaných řešení a využívání místních znalostí o území.
Stávající stavební fond je bohatstvím, které je třeba chránit a rozvíjet. Proto je nutné novou
výstavbou respektovat a kultivovat existující prostředí a vycházet z jeho hodnot. Základním cílem
je podporovat kontinuitu charakteru prostředí, struktury zástavby, konfigurace terénu, působení
sídelních a krajinných dominant a jejich kompoziční vztahy a vhodně rozvíjet identitu místa. Ta
tvoří jednu ze základních kvalit prostředí, umožňuje obyvatelům identifikaci s místem, kde žijí, a
může se stát i významnou konkurenční výhodou daného sídla.
Přínosem se stává existence osoby či poradního orgánu zodpovědného za charakter a kvalitu
prostředí vytvářeného výstavbou v postavení hlavního architekta města nebo oblasti.
Cíl 3.1 Zajistit návaznost nových staveb na charakter a strukturu hodnotné stávající zástavby,
respektovat a rozvíjet kulturní a stavební dědictví i hodnoty krajiny.
Cíl 3.2 Chránit a posilovat charakter prvků tvořících lokální, celoměstskou či regionální identitu a
podporovat ráz prostředí a jedinečnost daného místa.
Cíl 3.3 Vyhodnotit a posílit úlohu hlavních (městských / oblastních) architektů.
Zpracovat Politiku architektury a stavební kultury České republiky uložila vláda usnesením, kterým
schválila „Koncepci bydlení České republiky do roku 2020“. Dokument připravilo Ministerstvo pro
místní rozvoj ve spolupráci s dalšími ministerstvy, jinými ústředními orgány státní správy,
krajskými úřady, s Ústavem územního rozvoje, Českou komorou architektů, Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Asociací pro urbanismus a územní
plánování ČR, vysokými školami a dalšími.

2.10 Ostatní zdroje
Pozn.: Další text uvádí příspěvky z ostatní komunikace na téma městský architekt a příbuzná. Příspěvky jsou pro potřebu
rešerše kráceny. Plné verze jsou uvedeny webu, případně v části přílohy.

2.10.1 Městský architekt v Severním Porýní – Westfálsku, akad. arch. Ivan Nosek
V Severním Porýní‐Westfalsku, kde žije cca 18. mil. obyvatel pracuje „Rada pro utváření města
v oblasti urbanismu a architektury“ (volný překlad) ve 32 městech.
Složení rady:
6 odborníků s hlasovacím právem







Architekt urbanista‐nezávislý
Architekt urbanista‐závislý
Architekt odbor památkové péče
Architekt krajinářská tvorba
Inženýr, stavební odborník‐energie
Předsedající rady‐obor životního prostředí tvorby města ,bydlení a majetku
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Přísedící bez hlasovacího práva:





Zástupce zájmových organizací jako odborný občan
Odbor umění
Ředitel útvaru rozvoje města
Mluvčí plánování ‐zástupce jednotlivých politických stran

Kompetence rady





Rada má doporučující funkci.
Rada zajišťuje neutrální konkrétní názor.
Rada má za úkol předkládat názor odborníků na kvalitu urbanistického, architektonického
a životního prostředí.
Rada má za úkol na základě vysoké odborné úrovně provést kontrolu v případě
nepřiměřeného investičního vývoje, jako příklad se uvádí poradenská služba upozorňující
na možnosti snížení nákladů.

Sídlo rady
Je administrativně začleněno do celku Státní správy do oddělení:
Mimořádné plánování
Památková péče
Oblast stanovisek a vyjádření
Pracovní úkoly rady




Zpracování a doporučení pro výstavbu města, politická grémia.
Vyjádření k urbanistickým a architektonickým projektům.
Rada je včas oslovena v počátečním stádiu záměru, nejlépe před žádostí o stavební
povolení, jednotlivé stavební záměry, které z důvodu místa, okolí, užití, velikostí nebo
jiných požadavků mohou mít význam, urbanistické plánovací koncepty mimořádné
důležitosti.

To platí i pro státní správu






Rada je zastoupena min. jedním členem při formulaci vypsání soutěží a je zastoupena
jedním členem v porotě. Rada volí účastníka.
Rozhodnutí o projednávaných projektech rozhodnou členové rady, členové s hlasovacím
právem rozhodnou o sestavení priorit projednávaných projektů.
Rada vyslovuje doporučení, odklonění je nutno zdůvodnit.
K radě patří jako stálý účastník člen dezernátu ‐ URM pro plánování, odbor plánování
města, politické strany delegují každá jednoho člena.
Členové rady s hlasovacím právem mají být z oboru jako uznávaní odborníci, musí
předložit úspěchy s oceněním v soutěžích a prokázat kvalitní architektonickou nebo
urbanistickou tvorbu

Odborná činnost rady, spektrum posuzování






Tvorba města ovlivňuje kvalitu života ve městě.
K posouzení je výstavba nových stavebních oblasti změny stavebních struktur, demolicí,
nového architektonického plánování, proměny v památkově chráněných územích,
ve veřejném a soukromém veřejnosti přístupném prostoru, vývoj, plánování a doprava
města, koncepty k využití a tvorbě veřejného prostoru, rozvojové plány pro jednotlivé
a spolu sousedící městské prostory.
Právní forma, vyhlášky pro historické a aktuální stavební městské oblasti.
Posouzení situace turistického provozu, zájmu využití městských prostorů místním
obyvatelstvem.
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Úvahy o soutěžích ve vztahu k obrazu města, společenských změn, budoucí orientaci
obrazu města‐optimalizace regenerace městské struktury.
Plánování města jako interdisciplinární činnost, územní plán, prostorová koncepční
činnost, rámcové plánování městských částí, památková péče a péče o obraz města.
Právní instrumenty na úrovni regionálního plánování, vyhlášky, instrumenty k zajištění
a prosazení plánovacích cílů, soutěže, urbanistické projekty.
Intenzivní poradenská činnost pro investora, podnikatele, projektanta, majitele a občany
se zájmem především k místu, novostavbě, přestavbě objektu a veřejného prostoru,
výstavby norných stavebních celků.
Posouzení protichůdných názorů jak se má stavební struktury vyvíjet, obraz města
probíhat v napětí s politickými, hospodářskými, společenskými, individuálními zájmy.
V rámci stávajících vyhlášek, nařízeních, norem nebo odborných doporučen se mají
rozpracovat koncepce s pracovními variantami a alternativami.
Předpokladem je analýza rámcových podmínek jako stavební, historické, klimatické,
ekologické, topografické, technické, hospodářsko‐informativní, rozdílně odborné
a individuální zájmy.
Z pozice ‐polohy urbanistických konceptů posoudit a vyslovit priority. Na základě poznatků
doporučit státnímu orgánu města a politickému prostoru jako schvalovacímu orgánu
prozkoumané koncepty, projekty a nové návrhy.
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3

Analýza současného stavu ve městě Brně

3.1.1 Základní informace o městě:
Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na
Moravě a bývalé hlavní město Moravy. Je sídlem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části
tvoří samostatný okres Brno‐město. Město leží na soutoku řek Svratky a Svitavy a má zhruba 400
tisíc obyvatel, jeho regionální sídelní aglomerace má zhruba 800 tisíc obyvatel.
Brno je centrem soudní moci České republiky, stalo se totiž sídlem jak Ústavního soudu, tak
Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu i Nejvyššího státního zastupitelství. Kromě toho je
celkově významným administrativním střediskem, protože zde sídlí státní orgány s celostátní
kontrolní působností a další důležité instituce. Za zmínku stojí například Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže, Veřejný ochránce práv, nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
Od roku 1777 je Brno také sídlem římskokatolické brněnské diecéze, biskupským chrámem je
katedrála svatého Petra a Pavla na Petrově.
Město je významným střediskem vysokého školství s 33 fakultami třinácti univerzit a dalších
vysokých škol s více než 89 000 studenty. V Brně je zákonem zřízeno studio České televizea
Českého rozhlasu.

Město se dále člení na městské obvody.
Oficiální web města: www.brno.cz
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3.1.2 Organizační členění magistrátu města:
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Primátor města Brna
1. náměstek primátora města Brna
Náměstek primátora pro oblast technickou
Náměstek primátora pro oblast sociálně‐kulturní
Náměstek primátora pro oblast rozvoje města
Magistrát města Brna
Tajemník MMB
Personální oddělení
Odbor rozpočtu a financování
Odbor interního auditu a kontroly
Kancelář primátora města Brna
Kancelář strategie města
Úsek organizační
Organizační odbor
Odbor vnitřních věcí
Odbor zahraničních vztahů
Odbor obrany
Odbor správních činností
Archiv města Brna
Úsek hospodářský
Bytový odbor
Majetkový odbor
Živnostenský úřad města Brna
Odbor správy majetku
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Úsek technický
Odbor městské informatiky
Odbor dopravy
Odbor územního a stavebního řízení
Odbor investiční
Odbor dopravně správních činností
Oddělení implementace evropských fondů
Úsek sociálně‐kulturní
Odbor zdraví
Odbor sociální péče
Odbor kultury
Odbor památkové péče
Úsek rozvoje města
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor životního prostředí
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Kancelář projektu Brno‐Zdravé město
Městská policie Brno
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3.1.3 Vybrané kanceláře/odbory, jejich činností se přímo, nebo nepřímo dotýká
plánovaného institutu
Kancelář strategie města
‐ aplikuje strategické plánování včetně zpracování a aktualizace hlavního strategického
rozvojového dokumentu ‐ Strategie pro Brno
‐ vyhodnocuje rozvojové možnosti města ve vztahu k jeho zájmovému a spádovému území
‐ koordinuje postavení města v souvislosti s agendou EU2020
‐ zajišťuje podklady pro rozvoj města ve věci regionálních a metropolitních vztahů
‐ koordinuje tvorbu programu rozvoje znalostní ekonomiky města
‐ zajišťuje a koordinuje realizaci marketingu znalostní ekonomiky města
‐ spolupráce s investory
‐ koordinuje spolupráci města, vysokých škol a výzkumných institucí
‐ realizuje sociologické výzkumy
‐ shromažďuje socioekonomická a demografická data týkající se rozvoje města
‐ zajišťuje spolupráci města s dalšími organizacemi (např. Jihomoravským krajem,
Jihomoravským inovačním centrem, CzechInvestem)
Vedoucí Kanceláře strategie města
Ing. Dr. Marie Zezůlková, zezulkova.marie(zavinac)brno.cz

542 172 206

542 172 307

Majetkový odbor (MO)
‐ v rámci samostatné působnosti města provádí dispozice s nemovitým majetkem města
‐ připravuje a zajišťuje hospodaření s majetkem města a podmínky jeho ekonomického
využití, vytváří podmínky pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských
příležitostí
‐ zabezpečuje řešení majetkoprávní agendy pro potřeby rozvojových lokalit města a
spolupracuje v tomto směru s obchodními společnostmi s účastí města
‐ zabezpečuje agendu zveřejňování záměrů města na dispozice s nemovitým majetkem
města
‐ vede a aktualizuje agendu návrhů fyzických a právnických osob na dispozice s majetkem
města
‐ připravuje rozvojové lokality za účelem dosažení cílů a záměrů města v lokalitě (dále jen
projekt) charakteru „greenfields“ i „brownfields“, a to jak pro investice průmyslového
charakteru, tak i charakteru administrativního, komerčního, volnočasového atd., dále z
hlediska technické a dopravní infrastruktury, revitalizace a regenerace území, případné
demolice nebo rekonstrukce a dalších hledisek
‐ provádí komplexní výkon specializovaných činností při zadávání veřejných zakázek a
koncesních smluv, v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy MMB v oblasti
působnosti odboru a zodpovídá za jejich evidenci
‐ vykonává správu obecně závažnou vyhláškou města vydané Cenové mapy stavebních
pozemků statutárního města Brna a zabezpečuje její trvalou platnost
Vedoucí odboru
Ing. Pavel Sršeň, Ph.D.
srsen.pavel(zavinac)brno.cz

542 173 101

542 173 099

Oddělení právních služeb
‐ provádí dispozice s majetkem města, připravuje materiály do orgánů města
‐ zastupuje statutární město Brno před soudy a ostatními orgány při jednáních v působnosti
odboru
‐ vymáhá dlužné nájemné z ostatního nemovitého majetku města
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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‐

zpracovává dohody o splátkách dlužného nájemného z ostatního nemovitého majetku

Oddělení rozvojových lokalit
‐ podílí se na přípravě rozvojových lokalit za účelem dosažení cílů a záměrů města v lokalitě,
navrhuje vhodné lokality pro realizaci konkrétních cílů a záměrů
‐ spolupracuje se subjekty s majetkovou účastí města zejména v oblasti vyhledávání
potenciálních investorů a zájemců o vstup do těchto subjektů v oblasti rozvojových lokalit
a konkrétního dopadu Public Private Partnership projektů (PPP), ve spolupráci s Kanceláří
primátora města Brna (KPMB)
‐ připravuje a zadává z hlediska majetkového studie možnosti využití nemovitého majetku a
obdobné projekty směřující k hospodárnému využití městského majetku
‐ vede evidenci jednotlivých rozvojových lokalit a průběžně ji aktualizuje, vytváří databázi
strategického majetku města, vede přehledy pozemků, volných průmyslových hal a jiných
objektů na území města vhodných k podnikatelským aktivitám
‐
koordinuje zadávání studií a průzkumů území, studií proveditelnosti aj. a podílí se na
stanovení podmiňujících investic, v návaznosti na ekonomickou koncepci města
‐ zajišťuje výkupy nemovitostí pro rozvojové lokality a strategické záměry města
‐ spolupracuje při přípravě a projednávání investičních záměrů na další dispozice
s lokalitami
‐ podílí se na vyhodnocení proporcí a trendů ekonomického rozvoje města a na
vyhodnocení potřeb v oblasti podnikatelského prostředí včetně rozvojových inovačních
trendů v širší spádové oblasti města
‐ zodpovídá za přípravu a koordinaci plánovacích smluv uzavíraných dle § 66 odst. 2 a § 88
stavebního zákona
‐ zastupuje město jako vlastníka nemovitostí v rámci řízení dle stavebního zákona č.
183/2006 Sb.
‐ vydává vyjádření a stanoviska v zastoupení vlastníka nemovitého majetku města pro
jednotlivé investory a k oznámeným řízením stavebních úřadů
‐ určuje podmínky, za kterých mohou investoři umístit stavbu na pozemcích města i na
pozemcích sousedících s majetkem města
‐ účastní se místních šetření, ústních jednání a kontrolních prohlídek na stavbách a
pozemcích a hájí zájmy města z hlediska majetku
‐ kontroluje, zda byly uzavřeny požadované platné právní vztahy k dotčeným nemovitostem
města
‐ uzavírá smlouvy o právu stavby na majetku města ve smyslu stavebního zákona
Oddělení evidence majetku
‐ vede evidenci nemovitého majetku statutárního města Brna na území města
‐ zajišťuje provádění změn v operátech katastru nemovitostí
‐ prověřuje a zajišťuje listinné podklady týkající se majetkoprávních vztahů, v rámci
realizace technické infrastruktury – zřizování věcných břemen ve prospěch města i k tíži
města
‐ vyřizuje agendu svěřování majetku městským částem a eviduje smlouvy na svěřený
majetek uzavřené MČ
‐ zajišťuje a koordinuje spolupráci při předávání majetku nabytého do vlastnictví města
příslušným správcům města
‐
koordinuje správu a inventarizaci nemovitého majetku u odvětvových odborů, městských
částí a příspěvkových organizací zřízených městem
Oddělení realitních aktivit
‐ zajišťuje agendu přípravy dispozic s majetkem (zejména převody, nabytí, pronájem a
jiných způsobů disponování s majetkem)
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‐
‐
‐
‐

zpracovává komplexní informace o nemovitém majetku města v rámci přípravy
majetkových dispozic a navrhuje jeho efektivní využití v souladu se záměry města
podílí se na výběru lokalit vhodných pro umístění aktivit celoměstského zájmu
zajišťuje informační a poradenskou činnost pro veřejnost v oblasti hospodaření s
majetkem města
poskytuje potřebné informace zájemcům o rozvojové lokality

Oddělení realitní ekonomiky a cenové mapy
‐ zajišťuje stanovení optimálních ekonomických podmínek při přípravě a realizaci
majetkových dispozic – při prodeji a pronájmu nemovitostí v majetku města a při jejich
nabývání
‐ provádí oceňování nemovitostí pro potřeby MMB, navrhuje kupní ceny nemovitostí a výši
nájemného, posuzuje ekonomické podmínky kupních a nájemních smluv
‐ prověřuje ekonomické podmínky proveditelnosti investičních záměrů
‐ zajišťuje základní informační činnost a ekonomické poradenství v oblasti optimálního
ekonomického využití městských nemovitostí
‐ sestavuje návrh rozpočtu MO na příslušný kalendářní rok a zajišťuje realizaci příjmových a
výdajových stránek rozpočtu
‐ vykonává správu vyhláškou města vydané Cenové mapy stavebních pozemků statutárního
města Brna (dále jen "cenová mapa") a shromažďuje a zpracovává podklady pro
aktualizaci cenové mapy
Odbor správy majetku
‐ Zpracovává plán rozvoje spravovaných zařízení
‐ zpracovává a uzavírá smlouvy na dodávky, výkony, materiál, práce a služby pro MMB a
město Brno pro majetek ve správě OSM
‐ provádí poradenskou a rozborovou činnost a analýzu nabídky a poptávky spravovaných
nebytových prostor města
‐ zajišťuje plnění úkolů ZMB, RMB, tajemníka MMB a vedoucího hospodářského úseku
‐ zodpovídá za řádné čerpání výdajů a plnění příjmů dle schváleného rozpočtu pro OSM
‐ koncepčně zajišťuje rozvoj odboru, jeho vnitřní strukturu, personální obsazení v
návaznosti na koncepci rozvoje hospodářského úseku zajišťuje právní agendu spojenou s
výkonem správy majetku města Brna ve správě OSM
‐ zajišťuje provádění kontroly a odstraňování sprejerských maleb z fasád domů v oblasti
historického jádra města
‐ spravuje pozemkový fond nesvěřený městským částem města Brna
Vedoucí odboru
Petr Gabriel
gabriel.petr(zavinac)brno.cz

542 175 017

542 175 015

Oddělení správy budov MMB
‐ spravuje majetek MMB, předaný odboru ve smyslu rozhodnutí ZMB a RMB, sloužící k
výkonu činnosti MMB
‐ zodpovídá za výzdobu budov MMB při slavnostních příležitostech
‐ zodpovídá za provoz, údržbu, úklid, informační vrátní službu a ochranu v objektech MMB
a kontaktních místech sociální služby MMB
Oddělení ekonomicko správní
‐ zodpovídá za předpis a evidenci nájemného a pachtovného z nebytových, bytových a
jiných prostor ve spravovaných objektech města včetně plnění spojených s jejich
užíváním, vede tuto agendu včetně upomínání dlužníků; zajišťuje kontrolu plateb včetně
sledování dlužníků
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

zpracovává rozpočet za odbor
provádí kontroly a inventury spravovaných zařízení a zpracovává jejich výsledky
zabezpečuje likvidaci škod z pojištění odpovědnosti za škody a likvidaci škod způsobených
na spravovaném majetku
provádí fakturaci nájemného a pachtovného a sužeb dle smluv a sleduje plnění platebního
kalendáře vyplývajícího ze smluv
provádí fakturaci vyúčtování služeb v rámci svěřeného majetku
zajišťuje provoz Klubu zastupitelů města Brna
řeší, ve spolupráci s právníkem odboru, vzniklé právní problémy v souvislosti s pronájmem
a výpůjčkou nebytových a jiných prostor v objektech ve správě odboru a v souvislosti s
pozemky ve správě odboru

Oddělení správy nemovitého majetku města Brna
‐
předkládá návrhy smluv na dodávky, výkony, materiál, práce a služby pro město, v
rozsahu činnosti oddělení
‐ vede agendu nájmů a pachtů pozemkového fondu a vybraných nebytových a jiných
prostor v budovách města v majetku města spravovaných odborem
‐ zajišťuje záležitosti spojené se svěřeným nemovitým a movitým majetkem města,
zejména s jeho přejímkou, správou, údržbou a dalším provozem (vyjma majetku
svěřeného MČ a vloženého do zřizovacích listin organizací)
‐ zajišťuje řádnou údržbu a provoz na svěřeném majetku formou smluvních vztahů (příkazní
smlouvy)
‐ odpovídá za energetické a vodní hospodářství pro potřeby MMB a města v rámci
spravovaného majetku
‐ provádí přejímky, pasportizaci, evidenci a další předávání spravovaného movitého
majetku města
‐ provádí kontroly inventury spravovaných zařízení
Odbor dopravy
‐ Zabezpečuje v souladu se záměry rozvoje města a zásadami ochrany a tvorby životního
prostředí údržbu, opravy a rozvoj pozemních komunikací na území města.
‐ Zabezpečuje organizaci individuální dopravy a v souladu s urbanistickými záměry provoz,
rozvoj a modernizaci městské hromadné dopravy na území města.
‐ Vydává závazná stanoviska k návrhům uzavírek a objížděk místních komunikací.
‐
Vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu na
silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích základního komunikačního systému
města a je odvolacím orgánem pro vydaná rozhodnutí městských částí na úseku dopravy.
‐

Uděluje oprávnění řidiče taxislužby a vydává průkazy řidiče taxislužby.

‐

Vydává Výpisy z evidence vozidel taxislužby, provádí zkoušky řidiče taxislužby

‐

Zajišťuje správní činnosti ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích

Vedoucí odboru dopravy
Ing. Vladimír Bielko
bielko.vladimir(zavinac)brno.cz 542 174 200

542 174 211

Oddělení správy dopravních cest
‐ zajišťuje komplexně chod odboru dopravy v oblasti samosprávy, právních služeb, přípravy
rozpočtu a kontroly financování ve veřejné správě
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

plánuje a sleduje finanční čerpání a plnění věcného programu činností v investiční i
neinvestiční sféře ORJ 5400 statutárního města Brna
zajišťuje zpracování dlouhodobých, střednědobých a prováděcích programů a rozpočtu
komplexně za odvětví dopravy v investiční i neinvestiční sféře činnosti
zajišťuje inventarizaci majetku v užívání Odboru dopravy
zajišťuje veřejnosprávní kontrolu finančních prostředků
zajišťuje koncepční a koordinační činnost v zákonem stanoveném rozsahu
připravuje materiály související s bezpečností silničního provozu v koordinaci s orgány
ministerstva vnitra
zajišťuje majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou komunikace ve
vlastnictví statutárního města Brna

Oddělení koncepce dopravy
‐ zajišťuje zpracování koncepce rozvoje jednotlivých dopravních systémů města v
návaznosti na Územní plán města Brna a zpracovává koncepci realizace dopravních
staveb, zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury města
‐
podílí se na zpracování programu rozvoje města i jeho aktualizaci z pohledu koncepce
dopravy (silniční, železniční, letecké, kolejové a nekolejové MHD, cyklistické, pěší a
statické)
‐ sleduje soustavně a prověřuje návrhy jednotlivých dopravních systémů města a jejich
úpravy dle změn vyvolaných vývojem v území, demografickými změnami, růstem
motorizace a podle změn v poptávce po hromadné dopravě, změnami chování obyvatel a
dopadů regionální dopravy na území města a navrhuje opatření
‐ zajišťuje zpracování investičních záměrů na dopravní stavby na území města Brna a
spolupracuje s Odborem investičním a dalšími dotčenými odbory na zpracování dalších
stupňů projektové dokumentace dopravních staveb
‐ zajišťuje zpracování a aktualizování Generelů všech potřebných druhů doprav a Akčního
plánu městské mobility
‐
zajišťuje zpracování modelů intenzit dopravy ve vztahu k územnímu rozvoji a ve vztahu ke
skutečným změnám v dopravě
‐ zajišťuje prověřování a realizaci využití telematického řízení dopravy
‐ spolupracuje s odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí v oblasti dopravy při tvorbě
koncepce jednotlivých dopravních systémů města k regionu a státu a zajišťuje odbornou
garanci a spolupráci v mezinárodních a evropských rozvojových projektech
Oddělení veřejné a individuální dopravy, dopravní úřad a drážní správní úřad
‐ zajišťuje výkon státní správy v oblasti:
‐ provozování dráhy
‐ silniční motorové dopravy – MHD
‐ provozování taxislužby
‐ provozování stanic měření emisí
‐ povolení přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů (povolování nadrozměrných
přeprav)
‐

zajišťuje výkon samosprávy v oblasti:

‐

režim organizace dopravy v centrální oblasti historického jádra

Oddělení pozemních komunikací a speciální stavební úřad
‐ spolupracuje s OÚPR MMB a s dalšími orgány na tvorbě rozvoje dopravní infrastruktury
města
‐
zajišťuje výkon vlastnických práv a povinností k místním komunikacím z hlediska
pasportizace, údržby, oprav a rekonstrukcí místních komunikací
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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‐
‐

‐

‐

zajišťuje opravy komunikací ve vlastnictví statutárního města Brna nezařazených do
kategorie místní komunikace
jako speciální stavební úřad pro silnice II. a III. třídy a pro místní komunikace základního
komunikačního systému města (zpravidla komunikace s provozem MHD) vykonává
činnosti podle stavebního zákona pro stavby pozemních komunikací a jejich součásti
jako silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy a pro místní komunikace základního
komunikačního systému města (zpravidla komunikace s provozem MHD) zejména vydává
povolení k zvláštnímu užívání komunikací, vydává povolení k připojení, rozhoduje o
zařazení komunikací do kategorie místní komunikace, rozhoduje o zrušení pozemních
komunikací, povoluje zřízení vyhrazeného parkování, vykonává státní dozor na pozemních
komunikacích
uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo
dopravy nebo krajský úřad

Významné dopravní stavby
‐ Nádraží u řeky
‐ Severojižní tramvajový diametr (2.7 kB, HTM)
‐ Velký městský okruh (VMO) (10.4 kB, HTML)
‐ Výstavba R 43
‐ Vlivy na životní prostředí R43
Koncepční dokumenty rozvoje dopravy
‐ Generel veřejné dopravy města Brna
‐ Generel cyklistické dopravy na území města Brna
‐ Generel pěší dopravy na území města Brna
‐ Dělba přepravní práce
‐ Severojižní kolejový diametr
Odbor územního a stavebního řízení (OUSŘ)
‐ zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku územního rozhodování a
stavebního řádu a to v postavení nadřízeného správního orgánu obecných stavebních
úřadů I. stupně zřízených na území města Brna.
‐ vyřizuje v rámci své kompetence podněty na přezkoumání rozhodnutí
‐ rozhoduje o povolení obnovy řízení a rozhoduje o změnách příslušnosti
‐ vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu
‐ prošetřuje způsob vyřízení stížnosti
Vedoucí Odboru ÚSŘ
JUDr. Eva Řehořková
rehorkova.eva(zavinac)brno.cz 542 173 488

542 173 278

Oddělení Odboru územního a stavebního řízení
Oddělení metodické a právní
‐ Zajišťuje komplexní odborné a právní činnosti na úseku územního a stavebního řízení
‐ Zajišťuje metodické, poradenské a konzultační činnosti pro podřízené obecné SÚ I. stupně
‐ Provádí pravidelné kontrolní prověrky výkonu státní správy podřízených obecných SÚ a
přijímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků
‐ Připojuje odborná stanoviska k žalobám podaných ke správnímu soudu a zastupuje MMB
odbor ÚSŘ v těchto soudních řízeních
‐ Prošetřuje způsob vyřízení stížnosti proti postupu podřízených SÚ I. stupně a přijímá
opatření k nápravě
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‐

Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí SÚ I. stupně v agendě ukládání pokut dle
stavebního zákona

Oddělení územního řízení
‐ Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí, usnesení a opatření, sdělení
apod. vydaných podřízenými stavebními úřady a ukládá příslušná opatření k nápravě
‐
Provádí rozhodování o odvoláních a to včetně přezkoumávání opožděných nebo
nepřípustných odvolání dle správního řádu
‐ Posuzuje veřejnoprávní smlouvy o umístění staveb, o změně využití území a o změně vlivu
stavby na využití určení souladu s právními předpisy a veřejným zájmem
‐ Pověřuje podřízené SÚ I. stupně projednáváním a rozhodováním v jednáních územního
rozhodování
‐ Přezkoumává územní rozhodnutí podřízených SÚ I. stupně v přezkumném řízení dle
správního řádu
‐
Vyřizuje návrhy na obnovu územních řízení
‐ Zajišťuje agendu spojenou se žádostmi o vyhledávání dokumentů (rozhodnutí,
projektových dokumentací staveb) včetně pořizování jejich kopií
Oddělení stavebně správního řízení
‐
Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí správních aktů vydaných SÚ I.
stupně a současně ukládá příslušná opatření k nápravě
‐ při posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným
zájmem o provedení staveb nebo terénních úprav
‐ při prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti postupu podřízených SÚ I. stupně v
rozsahu agend oddělení
‐ Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí správních aktů vydaných SÚ I.
stupně a současně ukládá příslušná opatření k nápravě
Odbor investiční
‐ Odbor investiční plní funkci investora, zajišťuje přípravu, realizaci a koordinaci investiční
výstavby města.
‐ Zajišťuje výběrová řízení na dodavatele investic, u nichž vykonává funkci investora.
‐ Zpracovává a projednává návrhy obchodních smluv.
‐ Zpracovává návrhy krátkodobých a střednědobých investičních programů staveb
hrazených ze zdrojů města Brna.
‐ Připravuje podklady pro rozpočet města. Kontroluje čerpání finančních prostředků
určených pro investiční výstavbu.
‐ Provádí ucelený výkon veškerých odborných činností v oblasti správy vodohospodářské
infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného a slavnostního
osvětlení, kolektorové sítě a podzemí v majetku města v oblasti působnosti odboru.
‐

Zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbami
technických sítí v oblasti působnosti odboru.

‐

Zajišťuje koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích na území města, vydává
roční a střednědobé koordinační harmonogramy výkopových prací, vede centrální
databázi koordinace.

Vedoucí odboru
Ing. Jan Kaucký
kaucký.jan(zavinac)brno.cz

542 174 161

542 174 055

Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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‐

‐
‐

zajišťuje komplexní přípravu a realizaci v souladu se schváleným rozpočtem všech investic
charakteru pozemních staveb hrazených z vlastních zdrojů města, státních dotací, úvěrů a
fondů EU mimo oblast činnosti Odboru městské informatiky
pracovníkům ÚMČ, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investiční
výstavby, poskytuje odborné konzultace v oblasti pozemních staveb
na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací
dokumentaci z hlediska svého zaměření

Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb
‐
zajišťuje komplexní přípravu a realizaci v souladu se schváleným rozpočtem všech investic
charakteru inženýrských staveb hrazených z vlastních zdrojů města, státních dotací, úvěrů
a fondů EU mimo oblast činnosti Odboru městské informatiky
‐ pracovníkům ÚMČ, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investiční
výstavby, poskytuje odborné konzultace v oblasti inženýrských staveb
‐
na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací
dokumentaci z hlediska svého zaměření
‐

aktualizuje zásobárnu IZ města – operativní plán

‐

na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací
dokumentaci z hlediska svého zaměření

Referát koordinace
‐ vyjadřuje se ke stavbám jako účastník územního a stavebního řízení, neboť zastupuje
Statutární město Brno jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a
slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanovaných podzemních objektů
‐ zajišťuje koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích města, provádí výkon
funkce orgánu města v oblasti koordinace
Referát provozu
‐ provádí ucelený výkon veškerých odborných činností ve vymezeném úseku správy
vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného
osvětlení, slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanace podzemí v majetku města z
hlediska působnosti odboru
Oddělení majetkoprávní a ekonomické
‐ provádí ucelený výkon veškerých odborných činností ve vymezeném úseku majetkové
správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a kolektorové sítě v majetku města z hlediska
působnosti odboru, včetně jeho pronájmu nebo jiných forem dispozice
Referát majetkoprávního vypořádání
‐ zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbami
technických sítí z hlediska působnosti oddělení
Odbor památkové péče
‐ Plní funkci orgánu státní správy na úseku památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu statutárního
města Brna.
‐ Zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které
nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo
ochranném pásmu.
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‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vydává závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace při provádění
údržby, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího
prostředí.
Vydává závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace objektů, které
nemají statut kulturní památky, ale nacházejí se v městské památkové rezervaci,
památkové zóně nebo v ochranném pásmu.
Vyjadřuje se (Ministerstvu kultury ČR) k prohlašování a ke zrušení prohlášení věci za
kulturní památku.
Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravuje a realizuje prohlášení
ochranných pásem kulturních památek a památkově chráněných území.
Provádí státní stavební dohled při obnově památek z hlediska památkové péče.
Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou „Kulturní
památka".
Spolupracuje s Národním památkovým ústavem v rozsahu daném zákonem o státní
památkové péči a při plnění svých úkolů se opírá o odbornou pomoc této odborné
organizace.
Spolupracuje se stavebními úřady v rozsahu daném stavebním zákonem.
Provádí památkovou kontrolu a dohled, ukládá opatření k zajištění péče o kulturní
památky, či k odstranění závad.
Vede sankční a přestupková řízení při porušování zákona o státní památkové péči a ukládá
pokuty.
Usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou městem Brnem.
Zajišťuje aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Brno.
Přijímá žádosti a zpracovává agendu spojenou s poskytováním neinvestičních dotací na
obnovu a zachování kulturních památek z rozpočtu města.
Zajišťuje alokaci finančních prostředků státních dotací přidělených městu Brnu z programů
Ministerstva kultury.

Vedoucí odboru
Ing. arch. Martin Zedníček
zednicek.martin(zavinac)brno.cz

54217 2122

54217 2092

Oddělení památkové činnosti
‐ Zpracovává závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace při provádění
údržby, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího
prostředí.
‐
Zpracovává závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace objektů, které
nemají statut kulturní památky, ale nacházejí se v městské památkové rezervaci,
památkové zóně nebo v ochranném pásmu.
‐
Uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentaci v působnosti dané zákonem o
státní památkové péči.
‐ Zpracovává vyjádření pro Ministerstvo kultury ČR k návrhům pro prohlašování věci za
kulturní památky nebo k návrhům na zrušení prohlášení věci za kulturní památku.
‐ Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zpracovává podklady k prohlášení
ochranných pásem kulturních památek a památkově chráněných území.
‐ Provádí památkový dohled při obnově kulturních památek a dozírá na dodržování
závazných stanovisek a jejich podmínek.
‐ Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou „Kulturní
památka".
‐ Spolupracuje s Národním památkovým ústavem v rozsahu daném zákonem o státní
památkové péči a při plnění svých úkolů se opírá o odbornou pomoc této odborné
organizace.
‐ Spolupracuje se stavebními úřady v rozsahu daném stavebním zákonem.
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Dokumenty
‐ Zásady pro stavby, změny, opravy a údržbu (48.1 kB, MS Word dokument)
‐ Příručka vlastníka kulturní památky "Kulturní památky a péče o ně"
‐ Přehled platné legislativy
Odborné dokumentace a závazné podklady
‐
Rozhodnutí OK NVmB o ustanovení ochranného pásma MPR Brno
Odbor územního plánování a rozvoje
‐ Vykonává působnost úřadu územního plánování
‐ Pořizuje územní plán a regulační plány pro území města a jejich změny
‐ Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
‐ Pořizuje územní studie
‐ Vydává územně plánovací informace
‐ Je dotčeným orgánem v řízení, v němž se rozhoduje o změnách v území
‐ Vydává koordinovaná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska
‐ Zpracovává územní koncepce rozvoje funkčních složek města a soustavně sleduje územní
rozvoj města
‐ Spolupracuje na zpracování programu rozvoje města a dalších rozvojových dokumentů
‐ Spolupracuje na rozvojových projektech programu rozvoje města a na výběru lokalit pro
umísťování aktivit celoměstského zájmu
‐ Spolupracuje na vypracování oborových rozvojových koncepcí
‐ Spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými pracovišti při koncipování složek
územního a hospodářského rozvoje města
‐

Poskytuje konzultace v oblasti územního plánování

Vedoucí OÚPR
Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová
leopoldova.katerina(zavinac)brno.cz

542 174 116

542 174 425

Oddělení ekonomicko – správní
‐
Zpracovává návrh rozpočtu Statutárního města Brna pro odbor a samostatně hospodaří s
rozpočtovými prostředky přidělenými do správy odboru
‐ Zabezpečuje úkoly v oblasti hospodaření se svěřenými prostředky k pořizování územně
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
‐ Spravuje spisový archiv a archiv zpracovaných územně plánovacích dokumentací a
územně plánovacích podkladů
‐ Komplexně zajišťuje podatelnu odboru
‐ Zajišťuje výkon činností v oblasti veřejných zakázek
‐ Ve spolupráci s dalšími útvary odboru organizačně zajišťuje pořádání urbanistických a
architektonických soutěží
‐ Spravuje Územní plán města Brna v digitální podobě, provádí jeho aktualizace na základě
schválených změn a zajišťuje jeho distribuci ostatním útvarům Magistrátu města Brna a
úřadům městských částí v digitální i tištěné podobě
‐ Zajišťuje prezentaci územního plánu a dalších územně plánovacích dokumentací a územně
analytických podkladů na Intranetu a Internetu
‐ Spravuje archiv digitálně zpracované územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů
‐ Připravuje a předává digitální podklady zpracovatelům územně plánovací dokumentace a
územně plánovacích podkladů
‐ Spravuje údaje o území předané od poskytovatelů v rámci územně analytických podkladů
‐ Připravuje grafické podklady pro jednání a prezentace odboru
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‐

Spolupracuje s odborem městské informatiky na vytváření a rozvoji projektu
"Geografického informačního systému města Brna"

Oddělení pořizování a aplikace ÚPD
‐ Po stránce organizační zajišťuje pořizování nové územně plánovací dokumentace, územně
analytických podkladů a územních studií
‐
Přijímá návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna a podněty na pořízení změn
regulačních plánů a územních plánů zón
‐ Pořizuje změny a úpravy směrné části platných územně plánovacích dokumentací
‐ Vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
‐ Vydává územně plánovací informace
‐ Vydává vyjádření dotčeného orgánu ke všem druhům územních řízení a k umisťování
staveb formou veřejnoprávní smlouvy
‐ Vyjadřuje se k záměrům investorů z hlediska územního plánování a k návrhům na
dispozice s majetkem města
‐ Podává informace o využitelnosti konkrétních nemovitostí z hlediska územního plánování
‐ Vydává koordinovaná závazná stanoviska nebo koordinovaná stanoviska Magistrátu
města Brna ke správním řízením i dalším postupům dle stavebního zákona a to na základě
koordinace závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření odborů Magistrátu města Brna,
které jsou dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy
Oddělení územní a hospodářské koncepce
‐ Soustavně sleduje demografický, ekonomický a společenský vývoj města z hlediska
udržitelného rozvoje území a promítá požadavky vývoje do územně plánovací činnosti
‐ Po stránce svých odborností garantuje v rámci pořizování obsah územního plánu, dalších
územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, specifických a
profesně zaměřených podkladů
‐ Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
‐ Zajišťuje územní koncepci rozvoje základních městských funkcí – bydlení, výroby,
pracovních příležitostí, občanské vybavenosti veřejné a komerční, sportu, rekreace a
volného času.
‐ Zajišťuje územní koncepci rozvoje veřejných prostranství a městské zeleně
‐ Zajišťuje územní koncepci protipovodňové ochrany
‐ Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje všech složek dopravy ve městě
‐
Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje a ochrany všech složek životního
prostředí ve městě
‐ Zajišťuje územní podmínky pro možnost rozvoje systémů sítí technického vybavení ve
městě
‐ Stanovuje podmínky pro urbanistické a architektonické soutěže
Dokumenty
‐ Územně plánovací dokumentace (ÚPD)
‐ Územní plán města Brna (ÚPmB)
‐ Územní plán města Brna (ÚPmB)
Pořizovaná podrobnější ÚPD
‐ Územně plánovací podklady
‐ Územně analytické poklady
‐ Územně analytické podklady 2012
‐ Územně analytické podklady 2014
‐ Územně analytické podklady ‐ Informace o technické infrastruktuře
Územní studie
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‐ Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná ‐ aktualizace ‐ 2010, 2012
‐ Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno – 2011
‐ Územní studie Rozvojové území Brno ‐ jih ‐ 2009, 2011
‐ Územní studie Rekreační oblast Přehrada ‐ výsledný návrh – 2013
‐ Územní studie Soukenická ‐ dopracování – 2014
‐
Ostatní podklady pro územně plánovací činnost
‐ Generel sportovních zařízení v městě Brně – 2007
‐ Generel odvodnění města Brna – 2010
‐ Hluková mapa – 2005
‐ Mapa brownfields – 2012
‐ Průzkum maloobchodní sítě ‐ 2009,2013
Další projekty
‐ Revitalizace vnitrobloků – 2010
‐
Městské zásahy Brno ‐ 2011
‐ Projekt REURIS ‐ Revitalizace Staré Ponávky ‐ 2009‐2012
‐ Projekt CIVITAS ELAN ‐ udržitelná doprava ve městech ‐ 2009‐2012
‐ Architektura volných tvarů a její začlenění do městských struktur
Odbor životního prostředí
‐ provádí výkon státní správy dle zvláštních právních předpisů na úseku životního prostředí
‐ vykonává správu místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
‐ účastní se místních šetření a kontrolních prohlídek staveb, spolupracuje na zpracování
územně plánovací dokumentace
‐ přezkoumává rozhodnutí úřadů městských částí ve věcech spadajících do oblasti životního
prostředí
‐ zajišťuje legislativní činnost týkající se významných krajinných prvků a sankční činnost ve
zvláště chráněných územích
‐ koordinuje činnost všech subjektů při řešení ekologických problémů ve městě
‐
zpracovává koncepce programu nakládání s komunálním odpadem
‐ zabezpečuje a aktualizuje informační systém všech složek životního prostředí, podílí se na
ekologické výchově
‐ vede celoměstskou evidenci ploch zeleně
‐ vydává obecně závazné vyhlášky v oblasti životního prostředí
Vedoucí odboru
Ing. Martin Vaněček
vanecek.martin(zavinac)brno.cz +420 542 174 500

+420 542 174 509

Oddělení správní
‐ Zabezpečuje právní servis pro Odbor životního prostředí
‐ Zajišťuje pro odbor služby spojené s příjmem, distribucí a odesíláním pošty
‐
Zabezpečuje správu dat, zejména GISmB, v oblasti životního prostředí
‐ Koordinuje a provádí kontroly výkonu státní správy na ÚMČ
Oddělení ekonomiky
‐ Zabezpečuje ty ekonomické a účetní služby, které jsou v kompetenci Odboru životního
prostředí
‐ Zabezpečuje zakladatelskou činnost vůči obchodním společnostem a ekonomicky
usměrňuje příspěvkové organizace v působnosti odboru a realizuje s tím související
činnosti
‐ pečuje o válečné hroby umístěné na pohřebištích města
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Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí
‐ Realizuje činnosti související s ochranou přírody a krajiny na území města Brna
‐
Realizuje činnosti související s ochranou ovzduší města Brna včetně zabezpečení provozu
imisního monitoringu
‐ Posuzuje vliv na životní prostředí u záměrů nakládajících s majetkem města, dále u
projektové a územně plánovací dokumentace
Oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie
‐ Zajišťuje koncepční činnost v oblasti nakládání s odpady
‐ Zajišťuje po stránce metodické a smluvní sběr, třídění a svoz, využití a třídění komunálního
odpadu
‐ Zajišťuje, s využitím prostředků výpočetní techniky, evidenční činnost v oblasti odpadů
‐ Zajišťuje samosprávné činnosti v oblasti geologie a hydrogeologie
Oddělení správy poplatku za komunální odpad
‐ Provádí vyměření a výběr poplatku
‐ Provádí činnosti související s vymáháním neuhrazených poplatků
Oddělení ochrany a tvorby zeleně
‐ Zajišťuje tvorbu a koncepci systému městské zeleně v návaznosti na Územní plán města
Brna a Generel zeleně
‐ Zajišťuje dohled metodického charakteru nad objekty zeleně z hlediska odborného
garanta nad plochami veřejné zeleně na území města.
‐
Zajišťuje budování, rekonstrukce, obnovu, rozvoj a údržbu Územního systému ekologické
stability (ÚSES) na území města, následnou správu a údržbu těchto ploch
‐ Zajišťuje přípravu technických a evidenčních podkladů pro realizaci majetkoprávních
vztahů za účelem majetkoprávního vypořádání a tvorby ÚSES.
Dokumenty
‐ Zlepšujeme kvalitu ovzduší, Brno 2014 ‐ bulletin
‐ Významné krajinné prvky města Brna ‐ publikace
‐ Významné parky města Brna ‐ publikace
‐ Památné stromy města Brna ‐ publikace
‐ Brněnské vyhlídky ‐ publikace
‐ Životní prostředí Brno 2006 ‐ 2007
‐ Životní prostředí Brno 2008 ‐ 2009
‐ Životní prostředí Brno 2010 ‐ 2011
‐ Životní prostředí Brno 2012 ‐ 2013

3.1.4 Komise rady města Brna, jejichž činnost se přímo, nebo nepřímo dotýká
plánovaného institutu
KOMISE INFORMATIKY A OTEVŘENOSTI RADNICE RMB
předseda: Ing. Pavel Staněk (ANO)
místopředseda: Bc. Tomáš Koláčný (ŽTB*)
členové:
Mgr. Petr Hladík (KDU‐ČSL)
Tomáš Foltýnek (SZ)
Jiří Ides (ČSSD)
Ivan Dvořák (TOP 09)
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JUDr. Šárka Cechová (ODS)
Jiří Hráček (KSČM)
Bc. Vladan Krásný (Sněm starostů)
Bc. Marcel Kolaja (odborná veřejnost)
Ing. Boris Bělousov (odborná veřejnost)
KOMISE RMB PRO STRATEGICKÉ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
předseda: Ing. arch. Petr Bořecký (ANO)
místopředseda: MgA. Jakub Kořínek (Žít Brno)
členové:
RNDr. Filip Chvátal (KDU‐ČSL)
Ivana Fajnorová (SZ)
MVDr. Vlastimil Žďárský (ČSSD)
Ing. Petr Kunc (TOP 09)
JUDr. Robert Kerndl (ODS)
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (KSČM)
Jiří Ides (Sněm starostů)
Ing. arch. Petr Hurník (odborná veřejnost)
Mgr. Rostislav Koryčánek (odborná veřejnost)
KOMISE INVESTIČNÍ RMB
předseda: Ing. Antonín Crha (KDU‐ČSL)
místopředseda: Bc. Tomáš Kratochvíl (ANO)
členové:
PaeDr. Ivo Vašíček (ŽTB*)
Mgr. Martin Ander, Ph.D. (SZ)
Bc. Roman Onderka, MBA (ČSSD)
Ing. Jaroslav Kacer (TOP 09)
Ing. Petr Kratochvíl (ODS)
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (KSČM)
Mgr. Ing. Daniel Kypr (Sněm starostů)
Ing. Petr Kolář (odborná veřejnost)
Ing. Vladimír Kotek, MBA (odborná veřejnost)
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RMB
předseda: RNDr. Mojmír Vlašín (SZ)
místopředseda: RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (ŽTB*)
členové:
RNDr. Miroslav Sedláček (ANO)
Ing. Vít Beran (KDU‐ČSL)
JUDr. Jiří Oliva (ČSSD)
Ing. Naser Oweis, Ph.D. (TOP 09)
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (ODS)
Jiří Hráček (KSČM)
Ing. Pavel Tyralík (Sněm starostů)
Mgr. Ing. Petr Ledvina (odborná veřejnost)
Mgr. Aristid Franc (odborná veřejnost)
KOMISE MAJETKOVÁ RMB
předseda: Marek Janíček (ANO)
místopředseda: Ing. Jana Drápalová (SZ)
členové:
PhDr. Karla Hofmannová (ŽTB*)
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Ing. Klára Liptáková (KDU‐ČSL)
Ing. Oliver Pospíšil (ČSSD)
Ing. Jindřich Zuziak (TOP 09)
JUDr. Robert Kerndl (ODS)
Martin Říha (KSČM)
Petr Šafařík (Sněm starostů)
Ing. Petr Hladký (odborná veřejnost)
Ing. Martin Malec (odborná veřejnost)
KOMISE BYDLENÍ RMB
předseda: Mgr. Petr Hladík (KDU‐ČSL)
místopředseda: Ing. Karin Karasová (ANO)
členové:
Bc. Martin Freund (ŽTB*)
Ing. Jana Drápalová (SZ)
Ing. Oliver Pospíšil (ČSSD)
JUDr. Ludmila Gregorová (TOP 09)
Mgr. Libor Šťástka (ODS)
Ing. Pavel Březa (KSČM)
Mgr. Břetislav Štefan (Sněm starostů)
Bc. Jan Milota (odborná veřejnost)
Ing. Petr Doležal (odborná veřejnost)
KOMISE DOPRAVY RMB
předseda: Ing. Jana Drápalová (SZ)
místopředseda: Ing. arch. Aleš Stuchlík (ŽTB*)
členové:
Vít Prýgl (ANO)
Ing. Jiří Kuklínek (KDU‐ČSL)
JUDr. Jiří Oliva (ČSSD)
Ing. Pavel Urubek (TOP 09)
Ing. Petr Kratochvíl (ODS)
Martin Říha (KSČM)
Ing. Vít Beran (Sněm starostů)
Ing. Jan Nečas (odborná veřejnost)
doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (odborná veřejnost)
KOMISE SMART CITY RMB
předseda: Ing. Jaroslav Kacer (TOP 09)
místopředseda: Ing. Robert Plaga, Ph.D. (ANO)
členové:
Mgr. Martin Ander, Ph.D. (SZ)
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (Žít Brno)
Mgr. Petr Hladík (KDU‐ČSL)
Jiří Novotný (ČSSD)
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (ODS)
Jiří Hráček (KSČM)
Ing. Jana Drápalová (Sněm starostů)

3.1.5 Urban centrum
Urban centrum, Stará radnice, Mečová 5, 602 00 Brno
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V rekonstruovaných prostorách Makovského sálu na Staré radnici byla v březnu 2006 otevřena
výstavní síň Urban centra, zařízení Magistrátu města Brna. Zájemcům o rozvoj města Brna nabízí
pravidelně obměňované výstavy o důležitých rozvojových projektech, prezentace na
velkoplošných obrazovkách a model města.
Činnosti Urban centra:
informace o vystavovaných projektech
propagační tiskoviny
nahlédnutí archivní výtisky Brněnského Metropolitanu i zpravodajů městských částí
projekce tematických videí na velkoplošných obrazovkách
organizace besed a přednášek
e‐mail: urbancentrum@brno.cz
www: www.urbancentrum.brno.cz

3.1.6 Vývoj Odboru územního plánování a rozvoje MMB
1986 – zřízen Útvar hlavního architekta města Brna jako příspěvková organizace města Brna
1991 ‐1992 ‐ Útvar hlavního architekta začleněn (ÚHA) začleněn do organizační struktury
města (nejprve jako odbor Úřadu města Brna, následně jako odbor Magistrátu
města Brna)
V čele ÚHA stojí hlavní architekt v pozici vedoucího odboru.
ÚHA vykonává jak přenesenou působnost (pořizování ÚPD), tak do značné
míry samostatnou působnost
2003 – ÚHA zrušen, činnosti sloučeny s činnostmi současně zrušeného Odboru
hospodářského a zřízen Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR);
ve vedení odboru už nestojí architekt, ale vedoucí jiného profesního vzdělání.
OÚPR vykonává v oblasti územního rozvoje přenesenou působnost
setrvačnosti i do značné míry samostatnou působnost, ačkoli má k této činnosti
postupně velmi omezený mandát.
(2006‐2007 – hospodářské činnosti a činnosti v oblasti tzv. společenských východisek
(vztahujících se ke koncepci rozvoje města), tzn. činnosti v oblasti samostatné
Působnosti, vyňaty z OÚPR, převedeny zčásti do Úseku hospodářského, zčásti
do Kanceláře strategie města)
2011‐dosud – OÚPR je primárně úřadem územního plánování, tzn., vykonává v přenesené
působnosti především pořizování ÚPD a ÚPP;
činnosti v samostatné působnosti vykonává v omezené míře – pouze na základě
konkrétního zmocnění ve Statutu města Brna a v Organizačním řádu MMB.

3.1.7 Zhodnocení
V Brně není institut městského architekta nikde definován. Napříč většinou úseků a odborů
prochází linie činností, které by mohli být soustředěny v institutu. Jako nejvíce nelogické se jeví
oddělení činnosti rozvoje a strategického plánu, které jsou každá podřízená jinému náměstkovi,
respektive primátorovi.
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4

Analýza fungování IPR a dalších organizací v Praze

4.1.1 Základní informace o městě
Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie. V
současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má přes 1,2 milionu obyvatel.
Pražská metropolitní oblast měla v roce 2004 (podle Eurostatu) zhruba 2 miliony obyvatel. Pražská
aglomerace má rozlohu 772,3 km² a přes 1,3 milionů obyvatel.
Město se dále člení na městské obvody.
Oficiální web města : www.praha.eu

4.1.2 Organizační členění magistrátu města
A) Sekce přímo řízená ředitelem Magistrátu
PRM ‐ odbor „Kancelář primátora“
 Odd. poradců a sekretariátu primátora
 Odd. komunikace
 Odd. rozvoje občanské společnosti
 Odd. projektové činnosti
RED ‐ odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“
 Odd. organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu
 Odd. interního auditu
OVP – odbor volených orgánů a podpory řízení
 Odd. sekretariátu
 Odd. volených orgánů
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015

74

Návrh řešení instituce městského architekta v Brně




Odd. sekretariátů členů zastupitelstva
Odd. projektového řízení
Odd. centralizovaného zadávání

PER – odbor personální
 Odd. sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců
 Odd. péče o zaměstnance
 Odd. organizace práce a platové agendy
 Odd. vzdělávání zaměstnanců
SLU – odbor služeb
 Odd. sekretariátu
 Odd. technicko ‐ ekonomické
 Odd. provozní
 Odd. služeb veřejnosti
OKC – odbor kontrolních činností
 Odd. právních činností a organizačních agend
 Odd. finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MČ
 Odd. finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol
 Odd. finanční kontroly škol a školských zařízení
 Odd. finanční kontroly veřejných finančních podpor
 Odd. stížností
 Odd. tematických kontrol
 Odd. metodiky kontrolních činností
 Odd. sekretariátu
LEG ‐ odbor legislativní a právní
 Odd. soukromého práva
 Odd. veřejného práva a legislativy
 Odd. veřejných zakázek
 Odd. sekretariátu
Zvláštní organizační jednotky Magistrátu
 SE1 sekretariát 1. náměstka primátora
 SE2 sekretariát náměstka primátora
 SE3 sekretariát náměstka primátora
 SE4 sekretariát radního
 SE5 sekretariát radní
 SE6 sekretariát radního
 SE7 sekretariát radního
 SE8 sekretariát radní
 SE9 sekretariát radního
 SE10 sekretariát radního
B) Sekce finanční a správy majetku
Odd. sekretariátu zástupce ředitele MHMP (SZ1)
ROZ ‐ odbor rozpočtu
 Odd. financování městských částí
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Odd. financování společenské potřeby
Odd. financování škol a školských zařízení
Odd. souborných rozpočtových vztahů
Odd. řízení financí a dluhu
Odd. ekonomických analýz
Odd. sekretariátu

UCT ‐ odbor účetnictví
 Odd. metodiky účetnictví
 Odd. příjmů hlavní činnosti
 Odd. výdajů hlavní činnosti
 Odd. účtárny zdaňované činnosti
 Odd. výpočetního centra účtáren
 Odd. správy pohledávek
 Odd. sekretariátu
DPC ‐ odbor daní, poplatků a cen
 Odd. cenové
 Odd. odvolacích agend
 Odd. exekuční
 Odd. poplatků za odpady
 Odd. daňových povinností města
 Odd. sekretariátu
FON – odbor evropských fondů
 Odd. Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR)
 Odd. Evropského sociálního fondu (ESF)
 Odd. metodiky a strategie
 Odd. sekretariátu
SVM – odbor evidence, správy a využití majetku
 Odd. sekretariátu
 Odd. právních činností
 Odd. ekonomické
 Odd. investorsko‐inženýrské činnosti
 Odd. projektového řízení a controllingu
 Odd. veřejných zakázek
 Odd. realizace staveb
 Odd. evidence
 Odd. správy majetku
 Odd. výkonu vlastnických práv
 Odd. pronájmu, prodeje a nabývání nemovitostí
 Odd. prodeje pozemků
 Odd. pozemkového servisu
 Odd. geodetických činností
 Odd. městských částí
 Odd. bytové
 Odd. podpory transformace bytového fondu.
OPA – odbor podnikatelských aktivit
 Odd. majetkových účastí
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Odd. podpory podnikání a inovací
Odd. sekretariátu

INF ‐ odbor informatiky
 Odd. sekretariátu a ekonomiky
 Odd. právní a veřejných zakázek
 Odd. systémové architektury a rozvoje IS/ICT
 Odd. projektů
 Odd. správy aplikací
 Odd. správy speciálních řešení
 Odd. datového centra
 Odd. správy datové sítě
 Odd. správy koncových zařízení a podpory uživatelů
 Odd. správy požadavků na IS/ICT
 Odd. bezpečnosti IS/ICT
C) Sekce správy města
Odd. sekretariátu zástupce ředitele MHMP (SZ2)
ZSP – odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
 Odd. prevence
 Odd. ekonomické a metodické
 Odd. sekretariátu
SMS – odbor školství, mládeže a sportu
 Odd. školství
 Odd. investiční
 Odd. sportu, volného času a projektů
 Odd. právní, stížnostní a organizační
OZV ‐ odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu
 Odd. cestovního ruchu
 Odd. kultury
 Odd. zahraničních vztahů
 Odd. zastoupení Prahy v Bruselu
 Odd. sekretariátu
MZO – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
 Odd. udržitelné energetiky
 Odd. odpadů
 Odd. péče o zeleň
 Odd. ekonomiky a majetkové správy
 Odd. sekretariátu
RFD – odbor rozvoje a financování dopravy
 Odd. rozvoje a organizace dopravy
 Odd. financování dopravy
 Odd. bezmotorové dopravy
 Odd. sekretariátu
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OMI ‐ odbor městského investora
 Odd. ekonomiky a financování staveb
 Odd. zakázkově právní
 Odd. pozemních staveb
 Odd. přípravy ÚČOV
 Odd. kontroly kvality projektů
 Odd. správy a vyvádění majetku
 Odd. koordinace BOZP
 Odd. strategických investic v dopravě
 Odd. sekretariátu
AMP ‐ odbor „Archiv hlavního města Prahy“
 Odd. fondů státních orgánů
 Odd. fondů městské správy do r. 1945
 Odd. fondů měst. podniků, institucí a fyzických osob
 Odd. fondů novodobé správy
 Odd. historických sbírek a depozit
 Odd. správního archivu a hlavní spisovny MHMP
 Odd. provozního zabezpečení a ochrany archiválií
 Odd. správy NAD (Národního archivního dědictví) a informačního systému AMP
 Odd. využívání archiválií
 Odd. „Digitální archiv hl. m. Prahy“
BKR ‐ odbor bezpečnosti a krizového řízení
 Odd. krizového managementu
 Odd. ochrany obyvatelstva
 Odd. záchranného a bezpečnostního systému
 Odd. ochrany infrastruktury Magistrátu
 Odd. sekretariátu
D) Sekce státní správy
Odd. sekretariátu zástupce ředitele MHMP (SZ3)
DSC – odbor dopravně správních činností
 Odd. sekretariátu a spisové služby
 Odd. správních činností
 Odd. evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů
 Odd. evidence řidičů a odbavování občanů
 Odd. evidence řidičů a odbavování občanů II
 Odd. evidence řidičů a odbavování občanů III
 Odd. techniků
 Odd. správního řízení
 Odd. přestupkového řízení
ZIO ‐ odbor živnostenský a občansko správní
 Odd. právní
 Odd. kontrolně metodické
 Odd. správních činností a správního trestání
 Odd. matrik, státního občanství, voleb a územní orientace
 Odd. sekretariátu a živnostenského rejstříku
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SCS ‐ odbor správních činností ve školství
Odd. krajského a obecního školství
Odd. speciálního školství
Odd. sekretariátu

SCZ ‐ odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péče
 Odd. zdravotnictví
 Odd. sociální péče
 Odd. sekretariátu
E) Sekce rozhodování o území
Odd. sekretariátu zástupce ředitele MHMP (SZ4)
SUP ‐ odbor stavební a územního plánu
 Odd. organizační
 Odd. informací o území
 Odd. pořizování celoměstských dokumentací
 Odd. technické podpory
 Odd. metodiky
ODA ‐ odbor dopravních agend
 Odd. dopravního úřadu
 Odd. drážního správního úřadu
 Odd. speciálního stavebního úřadu
 Odd. silničního správního úřadu
 Odd. taxislužby
 Odd. zkušebních komisařů
 Odd. sekretariátu
OPP ‐ odbor památkové péče
 Odd. státní správy památkové péče
 Odd. „Kancelář památky světového dědictví“
 Odd. právní a administrativní
OZP ‐ odbor životního prostředí
 Odd. ochrany ovzduší
 Odd. ochrany přírody a krajiny
 Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství
 Odd. posuzování vlivů na životní prostředí
 Odd. právní
 Odd. státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče
 Odd. vodního hospodářství
 Odd. sekretariátu
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4.1.3 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha)
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha)
je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje,
tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.
Získává, spravuje a aktualizuje data důležitá pro rozvoj města. Poskytuje konzultace a zastupuje
Prahu v územních řízeních a uskutečňuje aplikovaný vědecký výzkum. Úzce spolupracuje
s institucemi na národní i mezinárodní úrovni zejména v oblasti rozvoje, plánování a správy města.
V listopadu 2013 došlo k významnému kroku – transformaci IPR Praha z tehdejšího Útvaru rozvoje
hl. m. Prahy. Tento krok umožňuje lepší zajištění kvalifikovaného rozvoje Prahy včetně funkcí,
které město může svým obyvatelům i návštěvníkům nabídnout. IPR Praha také posiluje partnerství
a spolupráci s vysokými školami, odbornými institucemi a neziskovými organizacemi, a to v rámci
ČR i na mezinárodní úrovni.
V r. 2014 vznikla Gremiální rada jako poradní orgán IPR, složená z vedoucích pracovníků IPR,
památkářů magistrátu a externích spolupracovníků. Tato rada diskutuje zásadní témata Prahy.
jednání jsou veřejně přístupná.
Struktura IPR je vnitřně velmi složitá. Hospodaří s rozpočtem cca 250 mil. Kč/rok + cca 230 mil.
Kč/rok na projekty. Velká část připadá na geodata a jejich správu.
K 1.2.2015 bylo na IPR 224 stálých zaměstnanců, z toho cca 48 architektů.
Náplň činnosti IPR
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je příspěvková organizace, jejímž
zřizovatelem je hl. m. Praha. Je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury,
urbanismu, rozvoje a tvorby města a spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto
oblastech.
Institut zpracovává a koordinuje dokumenty v oblasti strategického a územního plánování
a rozvoje, veřejného prostoru a dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické
infrastruktury. Na IPR Praha vzniká v současnosti například Aktualizace Strategického plánu hl. m.
Prahy, nový Územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní plán), Pražské stavební předpisy, Koncepce
pražských břehů nebo Manuál tvorby veřejných prostranství.
Institut plánování a rozvoje získává, spravuje a aktualizuje prostorové informace důležité pro
rozvoj města (zejména Územně analytické podklady hl. m. Prahy). Tato data jsou klíčovým
podkladem pro vznik většiny výše uvedených dokumentů. IPR Praha spravuje web
www.geoportalpraha.cz, kde je množství veřejně přístupných map Prahy.
Institut zastupuje hl. m. Prahu jako účastníka řízení ve věcech územního plánování. Předmětem
činnosti Institutu je také zajišťování, aktualizace a využívání dat a informací v rámci aplikovaného
výzkumu a odborná spolupráce s vysokými školami, vědecko‐výzkumnými a neziskovými
organizacemi jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
V souvislosti s rozšířením agendy vznikla v roce 2012 v IPR Praha nová koncepční pracoviště jako
Kancelář metropolitního plánu, Kancelář veřejného prostoru nebo Pracoviště pro územní
a stavební standardy. Společným cílem těchto pracovišť je vrátit do oblasti plánování a správy
města důraz na kvalitu života. Mezi hlavní činnosti
IPR Praha nově patří také výzkumná a vzdělávací činnost a využívání dat, informací a znalostí
v rámci aplikovaného výzkumu.
Nezbytným prostředkem k dosažení vysoké kvality plánování a správy města je srozumitelná
a otevřená komunikace a vyšší míra spolupráce s odbornou i laickou veřejností a dalšími aktéry
plánování a rozvoje města. Za tímto účelem vznikla v roce 2013 Kancelář komunikace
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a prezentace. Příkladem nového otevřeného přístupu je i pořádání seminářů a workshopů pro
městské části.
Vnitřní komunikace v IPR probíhá na několika úrovních. Každá kancelář má pravidelné porady 1x
týdně. Každá sekce má ředitele a tajemníky, porady sekcí každý týden. Jednání ředitelů s Radním
pro územní odbor 1 x týdně. Dále vnitřní neformální setkávání k tématům.
Sekce strategií a politik garant
Úkolem Sekce strategií a politik je zpracovávání celoměstsky významných strategických,
koncepčních a analytických dokumentů Prahy. Doporučuje či nastavuje nástroje a mechanismy
umožňující efektivní a systémové plánování města. Sekce se skládá ze dvou kanceláří, a to
Kanceláře strategie a rozvoje (ST R) a Kanceláře výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Sekce zodpovídá
za aktualizaci hlavního strategického rozvojového dokumentu – Strategického plánu hl. m. Prahy.
Dále zpracovává a koordinuje přípravu strategických projektů města (např. holešovického
Výstaviště), monitoruje a garantuje provázanost existujících a nově vznikajících plánů a strategií.
Sekce strategií a politik dále zajišťuje a koordinuje podkladové a analytické materiály potřebné pro
rozvoj území a tvorbu koncepčních a strategických dokumentů a programů ve spolupráci
s vysokými školami, výzkumnými institucemi a dalšími důležitými aktéry městského rozvoje. Obě
kanceláře (ST R, VVI) koordinují, vytvářejí nebo se podílejí na přípravě oborových rozvojových
koncepcí, z nichž mnohé mají evropský rozměr a jsou podporovány z fondů EU (např. Operační
program Praha – pól růstu ČR 2014–2020, Integrované územní investice (ITI), koncept SMART
Prague či Regionální inovační strategie (RIS)). K dalším aktivitám sekce patří výzkumná,
konzultační i publikační činnost.
Kancelář strategie a rozvoje
Strategický plán hl. m. Prahy
Strategický plán hl. m. Prahy je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který formuluje společně
sdílenou vizi města a stanovuje hlavní cíle a priority při řešení současných klíčových otázek
rozvoje. Upozorňuje na výzvy, které může Praze přinést budoucí vývoj na městské i celoevropské
úrovni. Jedním z hlavních cílů přípravy strategického plánu je jeho srozumitelnost a použitelnost
v praxi. Do jeho přípravy jsou proto pravidelně zapojováni zástupci veřejné správy a městských
institucí, neziskového i soukromého sektoru, kteří pod vedením týmu odborníků diskutují
o problémech a tématech rozvoje Prahy.
Operační program Praha – pól růstu ČR
IPR Praha je zpracovatelem Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP Praha), který
je připravován ve spolupráci s MHMP pro nadcházející programové období EU 2014–2020.
Je navržen jako multifondový, jeho projekty budou podpořeny z Evropského sociálního fondu
a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Prostřednictvím OP Praha budou podporovány projekty
v oblastech, které budou v dalším období pro Prahu určující (posílení výzkumu, technologického
rozvoje a inovací; podpora malých a středních podniků; energetické úspory a podpora
nízkouhlíkového hospodářství; podpora vzdělávání a rovných příležitostí).
SMART Prague
Koncept SMART Prague je moderní urbanistický koncept, jehož základní vizí je efektivní
a systematická podpora rozvoje kvalitní městské infrastruktury, podnikání s vysokou přidanou
hodnotou a rozvoj vzdělanosti a kultury v Praze. Vychází z platného Strategického plánu hl. m.
Prahy, integruje jednotlivé investiční priority a projekty Prahy do 3 vzájemně propojených
koncepčních celků – SMART Infrastructure, SMART Specialisation a SMART Creativity. Tento
koncept se bude dále rozšiřovat o další prioritní osy v souladu se strategickým plánem
a komunitárním programem Horizon 2020, který šíření konceptu Smart Cities podporuje.
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Integrované územní investice
Integrované územní investice (ITI) jsou novým nástrojem k realizaci územních strategií, který
Evropská komise navrhla pro programové období 2014–2020. Členským státům umožňují
komplexně naplňovat cíle operačních programů slučováním finančních zdrojů z několika
prioritních os jednoho nebo více operačních programů. Integrované investice se soustředí
na velké strategické projekty s prokazatelně pozitivním dopadem na propojené regiony
jednotlivých metropolitních oblastí, které vyčlenila Strategie regionálního rozvoje, přičemž Praha
spolu se Středočeským krajem spadá do pražské metropolitní oblasti. Intenzivní spolupráce těchto
dvou krajů začala v červnu 2013, kdy podepsaly memorandum o spolupráci při čerpání prostředků
z EU.
Kancelář výzkumu, vývoje a inovací
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy je zpracovatelem Regionální inovační strategie
hl. m. Prahy (RIS), která formuluje opatření a nástroje umožňující pražské samosprávě nalézt
vlastní roli v pestrém inovačním prostředí města. Cílem RIS je vhodně doplňovat aktivity
centrálních úřadů odpovědných za výzkumnou a inovační politiku ČR. Pražská inovační strategie se
zaměří především na stimulaci spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou a na vlastní
poptávku města po nových řešeních, která budou uplatnitelná ve veřejných službách a při rozvoji
Prahy. Existence RIS je zároveň podmínkou pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU na
podporu výzkumu a inovací v období 2014–2020. IPR Praha se bude zároveň podílet na realizaci
některých projektů v rámci RIS.
Inovační vouchery
Projekt Inovační vouchery je jedním z nástrojů Regionální inovační strategie. Jeho cílem je propojit
výzkum a praxi tak, aby spolupracovaly ve prospěch koncových zákazníků. Nedílnou součástí
projektu je také vytváření přehledu kontaktů na organizace, kde mohou firmy vouchery uplatnit.
Cílem je, aby byly přístupnější i pro další zájemce o spolupráci. V první výzvě v roce 2013 město
rozdělilo 10 mil. Kč. Další kolo proběhne v roce 2014. Poté se předpokládá spolufinancování
voucherů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt Inovačních voucherů
zprostředkovává IPR Praha a druhou výzvu bude také realizovat.
Sekce plánování města ředitel
Sekce plánování města se zabývá územním plánováním a skládá se z Kanceláře metropolitního
plánu a Kanceláře podpory plánu 99. Kancelář podpory plánu 99 má na starosti platný územní
plán. Kancelář metropolitního plánu zpracovává nový Územní plán hl. m. Prahy – Metropolitní
plán.
Kancelář metropolitního plánu
Kancelář má především na starosti zpracování Metropolitního plánu. Tým odborníků připravuje
návrh nového územního plánu k projednání na základě zadání schváleného Zastupitelstvem hl. m.
Prahy v září 2013. Dále se kancelář podílí na tvorbě Strategického plánu a Zásad územního rozvoje
tak, aby s Metropolitním plánem tvořily provázaný celek. Metodicky vede aktualizaci Územně
analytických podkladů hl. m. Prahy. Dále kancelář vyvíjí teoretickou a publikační činnost,
analytické a výzkumné práce spolu s vyjadřováním k různým záměrům, získávání dat a podkladů
pro tvorbu a prezentaci plánu. Kancelář metropolitního plánu současně zodpovídá za projekt
Informačního centra plánování Prahy, které se buduje v prostorách IPR Praha a bude sloužit k
prezentaci plánování a rozvoje hlavního města a komunikaci s veřejností.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015

82

Návrh řešení instituce městského architekta v Brně

Metropolitní plán
Metropolitní plán je vznikající nový Územní plán hl. m. Prahy. Jeho pořizovatelem je Odbor
stavební a územního plánu MHMP a zpracovatelem – projektantem – je, Kancelář metropolitního
plánu IPR Praha. Pořízení bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z června
2012. Kancelář poté připravila návrh zadání Metropolitního plánu, který byl 19. 9. 2013 schválen
Zastupitelstvem hl. m. Prahy. V současné době je zpracováván jeho návrh.
Kancelář podpory plánu 99
Kancelář má na starosti správu jednotlivých území hl. m. Prahy z pohledu plánování a rozvoje
města v kontextu dnes platného územního plánu. Kancelář zastupuje město v územních řízeních,
zpracovává stanoviska města k EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), poskytuje odbornou
podporu samosprávě města (politikům), městským částem, úřadům, institucím, majitelům
nemovitostí, investorům a veřejnosti. Kancelář také zpracovává změny územního plánu
a spolupracuje na pořizování územních studií.
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování na úrovni krajů, který byl zaveden
v roce 2007, jsou nadřazeny územním plánům obcí. Jsou jakýmsi strategickým územním plánem
celého kraje. V souladu se zákonem jsou každé 4 roky aktualizovány. Podkladem pro zpracování
zásad jsou Územně analytické podklady hl. m. Prahy a vycházejí z Politiky územního rozvoje ČR.
Sekce detailu města
Sekce detailu města se skládá z Kanceláře veřejného prostoru a Kanceláře projektů a soutěží.
Kancelář veřejného prostoru je pracovištěm, které zajišťuje, tvoří a koordinuje metodické
materiály, koncepce a záměry v oblasti veřejného prostoru a zároveň poskytuje konzultace
k záměrům na území hl. m. Prahy ve vztahu k veřejnému prostoru. V gesci Kanceláře projektů
a soutěží je koordinace urbanistických a architektonických soutěží.
Kancelář veřejného prostoru
Hlavním koncepčním pracovištěm Sekce detailu města je Kancelář veřejného prostoru, která
se zabývá tvorbou veřejného prostoru, současně také prosazuje zájem správy města zvýšit kvalitu
veřejných prostranství a zpracovává celoměstské koncepční a analytické dokumenty v oblasti
veřejného prostoru. Kancelář veřejného prostoru vypracovala Koncepci pražských břehů. Dále
je v její gesci Manuál tvorby veřejných prostranství, který bude obsahovat soubor pravidel
a principů jak navrhovat veřejná prostranství.
Koncepce pražských břehů
Koncepce se zabývá rozvojem prostoru řeky především z hlediska kvalitního veřejného prostoru
celoměstského významu, kterým pražské břehy beze sporu jsou. Současně definuje komplexní
přístup k řece jako základnímu prvku v urbanismu města a v krajině. Za „prostor řeky“ jsou přitom
považovány nejen břehy, ale také navazující oblasti zahrnující místa, jejichž charakter je přímo
ovlivněn řekou nebo která naopak řeku sama ovlivňují. Dokument v únoru 2014 schválila Rada hl.
m. Prahy.
Manuál tvorby veřejných prostranství
Manuál je určen všem „tvůrcům“ veřejného prostoru, tedy projektantům, investorům, správcům
i uživatelům. Je jedním z důležitých předpokladů k zajištění kvality prostředí města. Při tvorbě
manuálu je třeba nejprve definovat, co vlastně veřejný prostor je a jakým způsobem jej užíváme.
Manuál by měl být návodem a doporučením, zároveň se však některá jeho pravidla mohou stát
předpisem pro dokumenty a postupy, které souvisejí s tvorbou veřejného prostranství. Oproti
jiným evropským městům Praha doposud manuál pro tvorbu veřejných prostranství neměla.
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Nelze tedy navázat na předchozí zkušenosti. Při přípravě manuálu a jeho užívání je třeba zohlednit
odlišnosti vyplývající z legislativního prostředí, ze společenské a kulturní atmosféry. Cílem
manuálu je zvýšit kvalitu veřejných prostranství, podnítit zájem o aktivní život ve městě a umožnit
efektivněji rozhodovat o investicích do veřejných prostorů města. Manuál je úzce provázaný
s Pražskými stavebními předpisy a dalšími dokumenty, jeho dokončení předpokládáme v létě
2014.
Kancelář projektů a soutěží
Nově zřízené pracoviště v Sekci detailu města je Kancelář projektů a soutěží, kterou povede Ing.
akad. arch. Jan Šépka. Jejím úkolem je zajistit, aby investicím města do veřejných prostranství
předcházela koncepční příprava například formou architektonických soutěží. Zlepší se tak celková
kvalita úprav veřejného prostoru města. Mezi prvními kroky KPS bude příprava dokumentu:
Strategie koncepční přípravy investičních záměrů ve veřejných prostranstvích hl. m. Prahy.
Sekce prostorových informací
Sekce prostorových informací zajišťuje geografická data (prostorové informace) hl. m. Prahy
včetně informačních technologií a datového obsahu. Dále spravuje Centrální datový sklad GIS
(geografické informační systémy), základní mapové dílo Prahy, tematická geodata a informace
o území Prahy. Zajišťuje také systémy pro využívání a prezentaci prostorových dat Prahy
a okolního území Středočeského kraje. Tato data poskytuje veřejnosti. Současně pracuje na
aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy, spravuje Geoportál hlavního města Prahy
a základní digitální mapové podklady hl. m. Prahy – tzv. Digitální mapu veřejné správy hl. m.
Prahy. Sekce prostorových informací je členěna na Kancelář prostorových dat a Kancelář
informační infrastruktury. Kancelář prostorových dat zajišťuje veškeré úkoly související se správou,
aktualizací a analýzám prostorových dat. Kancelář informační infrastruktury zajišťuje rozvoj
informačních systémů pro prostorová data, vývoj a správu aplikací a zároveň správu a rozvoj
oblasti IT v rámci IPR Praha.
Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy
Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy (DMVSP) sdružuje základní digitální mapové podklady
využívané pro agendy a činnosti veřejné správy v Praze. Součástí DMVSP jsou Technická mapa,
Účelová katastrální mapa, Ortofotomapy, 3D model hl. m. Prahy a Základní mapa Prahy 1:25000.
DMVSP tvoří z hlediska obsahu a úrovně podrobnosti nejkomplexnější digitální mapové dílo svého
druhu v ČR.
Správa tematických geografických dat
Tematická geografická data nesou informace o rozmístění, vymezení a vlastnostech rozmanitých
jevů v území, které jsou využívány jak pro strategické a územní plánování, tak ve všech agendách
a činnostech Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy a městských organizací. Jedná
se o data evidence majetku, životního prostředí, dopravy, sítí technické infrastruktury, památek,
školství, zdravotnictví, kultury a řady dalších oblastí.
Tvorba www mapových aplikací
Mapové aplikace (on‐line mapy) slouží k interaktivnímu prohlížení nebo práci s geografickými daty
a mapami vytvářenými v rámci činností IPR Praha, Magistrátu hl. m. Prahy nebo městských částí
hl. m. Prahy. Nejužívanějšími aplikacemi jsou např. Cenová mapa, Výkresy územního plánu,
Volební mapy, Atlas životního prostředí, aj.
Prostorové analýzy
Prostorové analýzy slouží ke studiu procesů a charakteristik území na základě geografických dat.
Analýzy jsou zpracovávány pro nejrůznější účely, typicky analýzy dopravní dostupnosti, struktury
zástavby, majetkoprávních vztahů v území, viditelnosti nových záměrů, aj.
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Spolupráce s městskými částmi
Sekce prostorových informací ve spolupráci s Odborem informatiky MHMP zajišťuje pomoc
městským částem při správě geografických dat, tvorbě informačních systémů využívajících
geografická data a při prezentaci map na internetu.
Územně analytické podklady hl. m. Prahy
Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) slouží jako podklad při plánování rozvoje
území včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Slouží také jako podklad
pro územně plánovací a územně správní činnosti a jsou aktuálním popisem města, na kterém
lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity,
problémy i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také
ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. Jsou
aktualizovány pravidelné každé 2 roky. Na zpracování ÚAP se podílejí všechny sekce IPR Praha
a Kancelář infrastruktury a krajiny.
Geoportál
Geoportál je základním internetovým rozcestníkem pro prohlížení map a získávání informací
o území Prahy. Stránky nabízejí více než třicet map Prahy – od leteckých snímků z různých let, přes
hlukovou mapu až po mapu nejfotografovanějších míst Prahy. Každý si tak může snadno najít
podrobné informace o jakékoli části území Prahy. Geoportál nově funguje na chytrých telefonech.
Na úvodní stránce Geoportálu je intuitivní rozcestník na Mapu on‐line a Pražské mapy. Mapa on‐
line je aplikací, kde lze na podkladových mapách kombinovat 19 témat jako například zóny
placeného stání, cyklistickou mapu, počet obyvatel nebo kvalitu ovzduší. Pražské mapy jsou oproti
tomu jakýmsi katalogem jednotlivých aplikací včetně konkrétních podpůrných nástrojů. Nabízejí
například nejfotografovanější místa Prahy, císařské otisky stabilního katastru z roku 1842 nebo
archiv leteckých snímků, a také archiv map územních plánů hl. m. Prahy. www.geoportalpraha.cz
Kancelář infrastruktury a krajiny
Kancelář infrastruktury a krajiny je partnerem všem výše uvedeným sekcím a poskytuje jim
průřezovou podporu. Zpracovává analýzy, připravuje podklady a návrhy týkající se dopravní,
technické i krajinné infrastruktury. Dále vypracovává a aktualizuje koncepční dokumenty rozvoje
jednotlivých systémů infrastruktury, jako jsou například metro a tramvajové trati, komunikační
stavby nebo parkoviště P+R. K dalším činnostem kanceláře patří například tvorba a aktualizace
výhledového dopravního modelu hl. m. Prahy.
Kancelář komunikace a prezentace
Kancelář komunikace a prezentace je hlavním informačním zdrojem pro laickou i odbornou
veřejnost. Podílí se mimo jiné na přípravě nového informačního centra a má na starosti celkovou
propagaci IPR Praha v médiích a na veřejnosti. Kancelář v roce 2013 uspořádala několik odborných
akcí, mimo jiné konferenci „Středoevropská metropole ve 21. století“ nebo setkání s občany
v rámci projektu „Praha pro lidi“. Stojí také za vznikem kampaně „Ladíme Prahu“. V neposlední
řadě spravuje Portál územního plánování hl. m. Prahy.
Portál územního plánování
Portál územního plánování hl. m. Prahy je platformou, kde lze nalézt veškeré informace z oblasti
územního plánování v Praze a nejaktuálnější zprávy týkající se (nejen) územního plánu. Portál
slouží jako komplexní zdroj o území Prahy informací pro laiky i jako podklad pro odborné práce.
Cílovou skupinou je tedy jak široká veřejnost, tak projektanti, pracovníci státní správy
a samosprávy či studenti. | www.uppraha.cz
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Metropolitní ozvučná deska
Metropolitní ozvučná deska (MOZD) je odborným poradním orgánem Rady hl. m. Prahy pro rozvoj
města. Základním úkolem je poskytovat zpětnou vazbu Radě hl. m. Prahy a podávat doporučení
na řešení konkrétních otázek souvisejících s rozvojem hl. města. Nejde o volený orgán a účast
je zcela dobrovolná. Nemá vytvářet koncepce ani rozhodovat, ale reagovat na aktuální případy
a poskytovat zpětnou vazbu správě města. Kromě architektů, urbanistů, sociologů či dopravních
inženýrů zde diskutují také developeři, ekonomové, historici, umělci, sociologové, filozofové,
designéři, aktivisté i zastupitelé z místních radnic. Ozvučná deska se během své existence vyvinula
v respektovaný orgán mimo jiné poskytující neformální náměty pro činnost jednotlivých sekcí IPR
Praha. | www.ozvucnadeska.cz
Ladíme Prahu
Kampaň „Ladíme Prahu“ je unikátním projektem, ve kterém své síly spojuje samospráva města
s aktivními uměleckými a občanskými iniciativami při hledání vize budoucího rozvoje Prahy.
Vytváří tak kreativní partnerství napříč občanskými iniciativami, které zkvalitňují městský prostor,
zlepšují vzájemné vztahy mezi lidmi, podporují kreativitu obyvatel a jejich participaci na správě
města. | www.ladimeprahu.cz
Kancelář řízení a administrace
Tato kancelář poskytuje administrativní, právní a ekonomickou podporu IPR Praha. Zajišťuje
například zpracovávání smluv, vyřizování žádostí o informace či administraci veřejných zakázek.
Do ekonomické agendy kanceláře patří například tvorba rozpočtu a kontrola čerpání financí.
V neposlední řadě pod Kancelář řízení a administrace patří archiv územně plánovací dokumentace
a fotoarchiv.
Pracoviště pro Pražské stavební předpisy
Na jaře 2012 bylo v IPR Praha zřízeno nové Pracoviště pro územní a stavební standardy, které má
na starosti přípravu novely pražských obecných technických požadavků (OTPP).
Přehled webových stránek
Oficiální stránky Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy www.iprpraha.cz
Na stránkách IPR Praha naleznete především kontaktní informace, organizační strukturu,
charakteristiku IPR Praha, ale i pracovní příležitosti a další veřejná oznámení nebo povinné
informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.
Portál územního plánování hl. m. Prahy www.uppraha.cz
Portál územního plánování je platformou, kde se nacházejí veškeré informace o územním
a strategickém plánování v Praze a aktuální zprávy týkající se jednotlivých dokumentů, ale také
novinky z oblasti rozvoje a plánování Prahy. Portál také slouží jako informační zdroj pro odborné
práce, a to jak široké veřejnosti, tak projektantům, pracovníkům státní správy a samosprávy
či studentům nebo například mediálním pracovníkům.
Geoportál www.geoportalpraha.cz
Geoportál je základní internetový rozcestník pro prohlížení map a získávání informací o území
Prahy. Jeho zprovozněním v roce 2011 byly do té doby roztříštěné mapové aplikace a informace
sjednoceny. Nabídku digitálních map nadále rozšiřujeme a zpřístupňujeme tak odborné
informace. Na úvodní stránce Geoportálu se nachází rozcestník na Mapu on‐line a Pražské mapy,
základní aplikace portálu.
Mapa on‐line poskytuje informace například o parkovacích zónách, kvalitě ovzduší, parcích,
aktuálních linkách Pražské integrované dopravy, cyklistických stezkách, změnách územního plánu
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nebo počtu obyvatel. Pražské mapy jsou jakýmsi katalogem jednotlivých aplikací včetně
konkrétních podpůrných nástrojů. Najdete zde například nejfotografovanější místa Prahy, císařské
otisky stabilního katastru
Projektové weby
Ladíme Prahu! www.ladimeprahu.cz
Kampaň Ladíme Prahu je unikátním projektem, ve kterém své síly spojuje samospráva města
s aktivními uměleckými a občanskými iniciativami při hledání vize budoucího rozvoje Prahy.
Projekt Ladíme Prahu podporuje kreativní partnerství napříč občanskými iniciativami, které
zkvalitňují městský prostor, zlepšují vzájemné vztahy mezi lidmi, podporují kreativitu obyvatel
a jejich participaci na správě města.
Metropolitní ozvučná deska www.ozvucnadeska.cz
Metropolitní ozvučná deska je odborným poradním orgánem Rady hl. m. Prahy pro rozvoj
hlavního města. Jejím základním úkolem je poskytovat Radě zpětnou vazbu a podávat doporučení,
jak řešit konkrétní otázky související s rozvojem města. Nejde o volený orgán, účast je dobrovolná.
Ozvučná deska nevytváří koncepce ani nerozhoduje, ale reaguje na aktuální případy a správě
města poskytuje zpětnou vazbu. Kromě architektů, urbanistů, sociologů a dopravních inženýrů
zde diskutují také developeři, ekonomové, historici, umělci, sociologové, filozofové, designéři,
aktivisté i zastupitelé městských částí.
Praha pro lidi www.prahaprolidi.cz
Projekt Praha pro lidi odstartoval na podzim roku 2012 a jeho cílem je zapojit do diskuze o podobě
veřejného prostoru širokou veřejnost. Na veřejných setkáních se zainteresovanými občanskými
sdruženími, obyvateli města a zástupci politické reprezentace hledáme možná řešení. Výběr lokalit
řešených v rámci projektu Praha pro lidi vzniká jak z iniciativy města, tak z podnětu občanských
sdružení nebo občanů. Prostřednictvím webových stránek má každý možnost vložit svůj návrh
lokality k řešení v rámci tohoto projektu.

4.1.4 Metropolitní ozvučná deska
V dubnu roku 2012 se poprvé sešla Metropolitní ozvučná deska, odborný poradní orgán Rady hl.
m. Prahy v otázkách rozvoje města. Jejím základním úkolem je poskytovat zpětnou vazbu Radě hl.
m. Prahy a podávat doporučení řešení konkrétních otázek. Hlavními tématy jejího jednání byly
vztahy a procesy v územním rozvoji, udržitelný dopravní systém v Praze, a především způsob
spolupráce pražských politiků s významnými osobnostmi z řad architektů, sociologů, ekonomů,
developerů, umělců či aktivistů. Zatím proběhlo jednání v dubnu a červnu, třetí a čtvrté setkání
je plánováno na podzim 2012.
Česká komora architektů se ve svém dopise primátorovi ze dne 23. ledna 2012 pozitivně vyjádřila
k záměru zřídit takový poradní orgán a sdělila, že je připravena navrhnout některé odborníky, kteří
by mohli být ozvučné desce prospěšní. (K tématu též Bulletin ČKA 1/2012, s. 38.)
Iniciátorem vzniku ozvučné desky byl náměstek primátora Tomáš Hudeček: „Do skupiny byli
nominováni zástupci různých oborů na dobu dostatečně dlouhou, aby mohli poskytovat
k vytvářeným podkladům kvalitní oponenturu.“
Členové Metropolitní ozvučné desky: doc. MgA. Petr Babák, PhDr. Kateřina Bečková, PhDr.
Richard Biegel, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Cach, Tomáš Ctibor, FRICS, MgA. Federico Díaz, Ing. arch.
Jakub Fišer, Ing. arch. Adam Gebrian, prof. Miloš Havelka, CSc., Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch.
Pavel Hnilička, Ing. arch. Luděk Hruška, Mgr. Karolína Jirkalová, Ing. Jarmila Johnová, Ing. arch. Jan
Kasl, FRICS, MgA. David Kašpar, MFA Petr Knobloch, Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Milan
Körner, CSc., raze je Institut městského architekta řešen příspěvkovou organizací Mgr. Jana
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Kostelecká, doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., doc. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Ivo Koukol, Ing.
arch. Igor Kovačevič, Ing. Pavel Křeček, Dušan Kunovský, prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing.
Václav Malina, MgA. Martin Mareček, prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Vít Masare, akad. arch. Vít
Máslo, Ivan Mečl, prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Mgr. Dan Merta, Th.D. Tomáš Benedikt
Mohelník, OP, RNDr. Luděk Niedermayer, Ing. arch. Osamu Okamura, RNDr. Radim Perlín, Ph.D.,
RNDr. Michaela Pixová, Ing. arch. Josef Pleskot, JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. arch. Boris Redčenkov,
Mgr. Alena Rybníčková, RNDr. Jiří Sádlo, CSc., Ing. arch. Jan Sedlák, prof. dipl. arch. Miroslav Šik,
Vladimír Sitta, Ing. Martin Skalický, MRICS, Martin Skalský, M. Phil. Radek Špicar, doc. PhDr.
Michal Stehlík, Ph.D., Ing. Pavel Štěpán, doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., doc. RNDr. Luděk Sýkora,
Ph.D., Ing. arch. Kateřina Szentesiová, Ing. Martin Unger, Petr Urbánek, MRICS, MgA. Denisa
Václavová, Ph.D., MgA. Maxim Velčovský, prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel
Činnost MOZD připravuje koordinátor a užší výkonná rada. Iniciátorem jednání je Rada města, IPR
určuje, které aktéry pozvat k jednotlivým tématům, pozvání je osobní od příslušného politika.
Politik se osobně účastní jednání MOZD a aktivně naslouchá názorům. MOZD nerozhoduje, je
službou pro politiku. Navozuje důvěru, transparentnost, otvírá témata. Zpětnou vazbou může být
Usnesení rady, která pověří některé oddělení IPR řešením otázek vzniklých při diskusi MOZD.
MOZD se schází kvartálně, v současnosti stále experimentální fáze.
Komise rady hl. m. Prahy pro rozvoj města
Rada města jmenovala členy komise Rady hl. m. Prahy pro územní plán a jeho změny. Náplní
činnosti komise bude posuzování jednotlivých navrhovaných změn Územního plánu hl. m. Prahy
z odborného architektonicko‐urbanistického hlediska. Doporučení komise k jednotlivým změnám
Územního plánu budou podkladem pro rozhodování Rady hl. m. Prahy i Zastupitelstva hl. m.
Prahy. Členové komise pro rozvoj města jsou:
Předseda komise: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., I. náměstek primátora pro územní rozvoj
Členové komise: Ing. arch. Aleš Lapka, Ing. arch. Radan Hubička, Ing. arch. Tomáš Kaňka, Ing.
arch. Jaroslav Zíma, Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch. Pavel Nasadil, Ing. arch. Zdeněk Bran,
Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. Václav Malina,
Ing. arch. Jakub Fišer.
Tajemnice komise:Ing. Jitka Cvetlerová, ředitelka OUP MHMP

4.1.5 Zhodnocení
V Praze se povedlo velmi účinně oddělit koncepční činnosti od rutinních. Dobře funguje IPR
v součinnosti s odbory města. Dochází zde k renesanci plánování jako takového. Slabinou systému
je jeho orientace na jednu důležitou osobu v radě, která nemusí být vizionářem, v ten okamžik
dochází k paralyzování většiny činnosti institutu. V průběhu let se navíc ukázala akademická rovina
problému, která vyvolala přesložitý aparát s obrovskou potřebou financí na svůj chod. Modelové
řešení ozvučné desky, jako potenciálního zásobníku „mozků“ pro řídící činnosti jednotlivých
konkrétních úkolů zůstává inspirativní.
Jedním z velkých cílů IPR ve vztahu k veřejnosti je maximální transparentnost, otevřenost a získání
důvěry.
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5

Analýza modelů fungování městských architektů v dalších městech v ČR

5.1 Ostrava

5.1.1 Základní informace o městě
Ostrava je statutární a krajské město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České
republiky, poblíž hranice s Polskem. Ostrava je počtem obyvatel a rozlohou třetí největší město v
České republice, druhé největší město na Moravě a největší město v českém Slezsku. Ostrava je
rovněž významným univerzitním a průmyslovým městem.
Město o rozloze 214 km² tvoří celkem 23 městských obvodů, ve kterých žije asi 300 tisíc obyvatel.
Hustota zalidnění je 1 500 obyvatel na km². Ostrava, sídlo Moravskoslezského kraje i okresu
Ostrava‐město, je třetím největším městem Česka. Ostravská aglomerace, tvořená obcemi
Ostrava, Bohumín, Doubrava, Havířov, Karviná, Orlová, Petřvald a Rychvald, má téměř 500 tisíc
obyvatel a je tedy po pražské aglomeraci druhou největší v republice. Širší metropolitní oblast
Ostravy pak v roce 2009 čítala (podle Eurostatu) 1,1 milionu obyvatel. Ostravsko je také součástí
hornoslezské metropolitní oblasti o populaci 5,3 milionu obyvatel.
Město se dále člení na městské obvody.
Oficiální web města: www.ostrava.cz
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5.1.2 Organizační členění magistrátu města
















Archiv města Ostravy
Odbor kancelář primátora
Odbor dopravy
Odbor strategického rozvoje
Odbor financí a rozpočtu
Odbor interního auditu a kontroly
Odbor investiční
Odbor legislativní a právní
Odbor majetkový
Odbor platový a personální
Odbor vnitřních věcí
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Živnostenský úřad
Odbor dopravně správních činností
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Odbor ochrany životního prostředí
Odbor projektů IT služeb a outsourcingu
Odbor hospodářské správy
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti
Odbor kultury, sportu a volnočasových aktivit
Odbor veřejných zakázek, externího financování

5.1.3 Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Postavení a základní úloha odboru
Je odborem magistrátu pro oblast územního plánu, památkové péče a pro koncepci územního
rozvoje města s působností úřadu územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb. Je pověřen výkonem činnosti „úřadu územního plánování“ dle § 6, odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
a vykonává státní správu na úseku památkové péče podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V samostatné působnosti poskytuje orgánům
města a městských obvodů a dále ostatním odborům magistrátu odborný poradenský servis při
odstraňování architektonických bariér ve veřejně přístupných prostorách města a dále při řešení
problémů z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, památkové péče a rozvoje
města a při urbanisticko‐architektonické přípravě investic na území města. Vedoucí odboru
je hlavním architektem města.
Dále je pověřen výkonem činnosti „stavebního úřadu“ a jako takový vykonává státní správu
v působnosti obecného stavebního úřadu ve smyslu § 6, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v působnosti vyvlastňovacího úřadu
ve smyslu zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (zákon o vyvlastnění), dále státní správu na úseku horního zákona.
Členění odboru
a) oddělení územního plánu a památkové péče
b) oddělení stavebně správní
c) oddělení územní koncepce
Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny








Koordinuje funkční využití území města a vytváří urbanistické podmínky pro jeho
dopravní a inženýrskou obsluhu.
Pořizuje, archivuje a udržuje v aktuálním stavu údaje o limitech využití území, nezbytné
pro výkon územně‐plánovací činnosti.
Zpracovává urbanistické podklady pro ověření rozvojových záměrů města a urbanisticko‐
architektonické regulační podmínky pro investiční akce města.
Vydává stanoviska k dokumentaci pro územní řízení, k návrhům na změnu užívání staveb
z hlediska jejich souladu s platnou územně plánovací dokumentací města či s územně‐
plánovacími podklady.
Je věcně příslušný orgán Magistrátu města Ostravy, který posuzuje splnění kritérií
stanovených pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití Územního plánu
Ostravy v kategorii „podmíněně přípustné“ dle Územního plánu Ostravy, textové části,
kapitoly 6 „podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“. Tímto posouzením
je pověřeno oddělení územního plánu a památkové péče tohoto odboru.
Podává informace o současném stavu a o možnostech budoucího využití území města
a dále o organizaci dopravy a technické infrastruktury podle platného Územního plánu
města Ostravy.
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Podává informace o podmínkách prostorové a architektonické regulace v těch částech
města, kde existuje schválená územně plánovací dokumentace, která tyto podmínky
stanoví.
Připravuje a předkládá zastupitelstvu města návrh stanovisek orgánu územního plánování
k územnímu plánu velkého územního celku a k územně plánovacím dokumentacím
sousedních územních obvodů.
Na požádání majetkového odboru se vyjadřuje k záměrům převodů nemovitostí
z vlastnictví a do vlastnictví města z hlediska jejich souladu s rozvojovými záměry
obsaženými v územně‐plánovací dokumentaci či územně‐plánovacích podkladech.
Na požádání Pozemkového fondu ČR se vyjadřuje k záměrům převodů pozemků
z vlastnictví státu z hlediska jejich souladu s rozvojovými záměry obsaženými v územně‐
plánovací dokumentaci.
Na požádání odboru ekonomického rozvoje zpracovává grafické pro jednání se zájemci
o investování na území města.
Připravuje a předkládá radě města návrh předchozího souhlasu k záměrům městských
obvodů (v souladu s ustanoveními OZV č. 14/2013, Statut Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků),
o na prodej nemovitostí podle čl. 7 odst. (3) písm. a) Statutu,
o na nabytí nemovitého majetku podle čl. 7 odst. (3) písm. c) Statutu,
o na uzavření nájemních smluv nebo smluv o výpůjčce na umístění reklamy,
o čl. 7 odst. (8) písm. c) bod 1 Statutu.
Ve spolupráci s odborem kancelář primátora každoročně zajišťuje organizaci
a vyhodnocení soutěže o titul „Dům roku“.
Navrhuje orgánům města vyhlášení urbanistických soutěží na zvlášť významná rozvojová
území města, u vyhlášených soutěží zajišťuje jejich a vyhodnocení.
Spolupracuje s odborem legislativním a právním na vyhlášení veřejných soutěží o návrh
architektonického řešení významných staveb města.
Spolupracuje s odborem legislativním a právním a s odborem majetkovým při organizaci
developerských soutěží na získání kupce pozemků ve vlastnictví města za účelem jejich
zastavění podle developerského projektu, zastupitelstvo města shledá jako nejvhodnější.
Navrhuje orgánům města vyhlášení soutěží na výtvarná díla k dotvoření zvlášť
významných veřejných prostor města, u vyhlášených soutěží zajišťuje jejich organizaci
a vyhodnocení.
Ve spolupráci s odborem projektů IT služeb a outsourcingu zajišťuje veřejnou dostupnost
základních informací z platného Územního plánu na internetu a intranetu MMO.
Spolupracuje s odborem projektů IT služeb a outsourcingu a odborem vnitřních věcí
při aktualizaci uličního plánu města, zejména v rozvojových oblastech města.
Zpracovává agendu spojenou s poskytováním neinvestičních dotací na obnovu
a zachování kulturních památek.
Spolupracuje s odborem projektů IT služeb a outsourcingu na vytváření a aktualizaci
urbanistických obvodů na území města.
Spolupracuje s pověřenými odbory MMO při návrhu metodických materiálů, směrnic
a obecně závazných vyhlášek působících ke kultivaci veřejných prostor města
a zajišťujících koordinovaný postup orgánů města a městských k problémům prostředí
na území města.
Účastní se práce v projektových týmech a pracovních skupinách sestavených z rozhodnutí
orgánů města k řešení konkrétních problémů jako odborný garant urbanistických
a architektonických aspektů jejich práce.
Vyhledává architektonické bariéry ve veřejně přístupných prostorách města a podává
orgánům města a městských obvodů návrhy na jejich odstranění.
Poskytuje orgánům města a městských obvodů a dále ostatním odborům magistrátu
a úřadům městských obvodů odborný a poradenský servis při odstraňování
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architektonických bariér ve veřejně přístupných prostorách města a dále při řešení
problémů z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, památkové péče
a rozvoje města a při urbanisticko‐architektonické přípravě investic na území města.
Připravuje pro náměstka primátora podklady na úseku hornické činnosti ve smyslu
horního zákona pro zastupování města ve správním řízení, v němž má statutární město
Ostrava postavení účastníka řízení.

V oblasti přenesené působnosti
Zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným
obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (§ 139 odst. 1 zákona o obcích),
pokud nebyly statutem svěřeny městským obvodům, nebo je vykonávají zvláštní orgány nebo
komise, a to:
k zabezpečení výkonu státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon):
 Pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce.
 Pořizuje územně plánovací podklady.
 Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost ve svém správním obvodu.
 Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním území.
 Je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování územního plánování.
 Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje
o změnách v území.
 Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
Vykonává další činnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),
 Vydává koordinované stanovisko a koordinované stanovisko dle § 4 odst. 6 zákona
č. 183/2006 Sb.
 Vydává územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití,
zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace § 21
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
 Vydává územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu dle § 21
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
 Zabezpečuje činnosti na úseku územních řízení a stavebního, včetně výkonu stavebního
dozoru.
 Zabezpečuje činnosti na úseku vyvlastňovacích řízení.
 Zabezpečuje činnosti svěřené horním zákonem.
 Kontroluje činnost orgánů městských obvodů při výkonu jejich samostatné a přenesené
působnosti na úseku plnění úkolů svěřených tomuto odboru organizačním řádem
magistrátu.
K zabezpečení výkonu státní správy podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, plní funkci orgánu státní správy na úseku památkové péče,
 Kontrolují činnost orgánů městských obvodů při výkonu jejich samostatné a přenesené
působnosti na úseku plnění úkolů svěřených tomuto organizačním řádem magistrátu.
Rozsah, v jakém odbor provádí metodickou činnost
 v celém rozsahu výkonu státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) pro ÚMOb, které jsou stavebními úřady.
Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem (včetně přestupků a správních deliktů)
 Ve všech věcech, v nichž obecným stavebním úřadům městských obvodů statut svěřuje
výkon přenesené působnosti v I. stupni, t.j. v čl. 22 písm. c).
Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
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Podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 178, 179 stavebního zákona – pouze v blokovém řízení do výše 5.000,‐ Kč.

5.1.4 Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
















Komise kultury
Komise pro sport a volný čas
Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum
Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti
Komise pro děti a mládež
Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém
Komise životního prostředí
Komise pro dopravu
Komise investiční, architektury a rozvoje města
Komise pro cestovní ruch a prezentaci města
Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy
Komise pro majetek a hospodářskou správu
Komise pro ekonomický rozvoj
Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická
Komise právní

5.1.5 Zhodnocení
Ostrava je dobrým příkladem dlouhodobého fungování institutu v rámci městské struktury.
Dochází zde k dlouhodobé výjimečné interakci mezi vedoucím institutu a vedením města. Forma
je trochu svazující při prosazování nových myšlenek a postupů o to je však stabilnější a jednotná
v případných sporech. Jsou zde jasně deklarované role, kompetence a hierarchie.
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5.2 Plzeň

5.2.1 Základní informace o městě
Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Mže,
Radbuza, Úhlava a Úslava, z nichž vzniká řeka Berounka. Žije zde zhruba 170 tisíc obyvatel a je tak
čtvrtým největším městem v republice a druhým největším v Čechách.
Město se dále člení na městské obvody.
Oficiální web města: www.plzen.eu
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5.2.2 Organizační členění magistrátu města

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015

96

Návrh řešení instituce městského architekta v Brně

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015

97

Návrh řešení instituce městského architekta v Brně

RMP zřídila tyto vnitřní úřady
 Úřad správních agend
 Úřad ekonomický
 Úřad technický
 Úřad služeb obyvatelstvu
RMP zřídila v přímém řízení primátora
 Kancelář primátora
 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality
 Odbor krizového řízení
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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RMP zřídila v přímém řízení primátora a tajemníka magistrátu
 Odbor kontroly a interního auditu
RMP zřídila v přímém řízení tajemníka magistrátu
 Kancelář tajemníka
 Odbor personální
 Odbor právní a legislativní
V úřadu správních agend
 Kancelář ředitele úřadu správních agend
 Archiv města Plzně
 Odbor registru vozidel a řidičů
 Odbor vnitřní správy
 Odbor správních činností
 Odbor státní sociální péče
 Živnostenský úřad
 Odbor životního prostředí
V úřadu ekonomickém
 Kancelář ředitele ekonomického úřadu
 Oddělení controllingu
 Odbor financování a rozpočtu
 Odbor účtování a daní
 Odbor nabývání majetku
 Odbor evidence majetku
 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje
V úřadu technickém
 Kancelář ředitele technických úřadů
 Odbor dopravy
 Odbor rozvoje a plánování
 Odbor stavebně správní
 Odbor bytový
 Odbor investic
 Odbor správy infrastruktury
V úřadu služeb obyvatelstvu
 Kancelář ředitele úřadu služeb obyvatelstvu
 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 Odbor kultury
 Odbor památkové péče
 Odbor sociálních služeb
 Odbor prezentace a marketing

5.2.3 Příspěvkové organizace města Plzně
Správa informačních technologií města Plzně
www.sitmp.cz






Vyjádření k sítím
Projekty pro veřejnost
Aplikace pro veřejnost
Dům digitálních dovedností
Úřad ‐ El. podání občana

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Mapový portál města Plzně
Prodej použitých PC

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
http://ukr.plzen.eu
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně byl zřízen pro zajištění širokého spektra dokumentů
pro budoucí rozvoj města. Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací
dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových
studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně
a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Struktura webu










Úvod
Informace o nás
Informace pro investory
Rozvojové projekty města Plzně
Územní plánování
Mezinárodní projekty
Soutěže, výstavy a konference
Program rozvoje města Plzně
Analytické a koncepční dokumenty

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
www.ukep.eu
Náplň činnosti
ÚKEP zajištuje informace z oblasti získávání dotací a grantů zaměřené především na zdroje
Evropské unie a poskytuje servis všem subjektům v rámci města Plzně a dalším zájemcům,
se kterými spolupracuje na konkrétních projektech. Zaměřuje se na větší projekty realizované
s příspěvkem Evropské unie, a to jak Strukturálních fondů, tak Fondu soudržnosti. Zároveň
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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k realizovaným projektům zajišťuje optimalizaci struktury řízení a financování. V rámci
optimalizace vlastních zdrojů žadatele získává finanční prostředky z národních a místních zdrojů.
ÚKEP je organizace, která zaměstnává především manažery pro řízení projektů a specialisty
na jednotlivé zajišťované činnosti. Při řešení konkrétních projektů spolupracuje s odborníky
v rámci města Plzně a v případě potřeby, u konkrétních projektů i s externími specialisty
Správa veřejného statku města Plzně
www.svsmp.cz
Správa a provozování svěřeného majetku
















Pozemní komunikace
Veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení
Majetek sloužící k provozu MHD
Pozemky veřejné zeleně včetně staveb na nich umístěných
Historické podzemí města Plzně
Lesnictví, myslivost, péče o lesy a majetek v lesním hospodářství
Výzkumná činnost a lesní pedagogika
Rybářství, péče o rybníky a majetek v rybničním hospodářství
Zemědělská výroba
Organizace veřejné hromadné osobní dopravy
Odtahová služba
Dispečerská služba
Geodetické práce
Inženýrská činnost
Provozování informačního a orientačního systému pro komerční účely

5.2.4 Komise rady města

















Komise pro nakládání s majetkem města
Komise finanční
Komise životního prostředí
Komise kultury
Komise pro prezentaci města a cestovní ruch
Komise pro výchovu a vzdělávání
Komise pro sport a mládež
Komise pro sociální věci a zdraví občanů
Komise pro koncepci a rozvoj města
Komise právní a pro Statut města Plzně
Komise pro dopravu
Komise pro bezpečnost
Komise protidrogová a prevence kriminality
Komise pro integraci etnických menšin a cizinců
Komise pro partnerská města a evropské záležitosti
Komise bytová

5.2.5 Zhodnocení
V Plzni funguje dobře model servisní organizace, která zpracovává pro město územně plánovací
podklady, územně plánovací dokumentaci a ostatní rozvojové koncepce. Zadání přichází z města.
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5.3 Pardubice

Zdroj: http://fotograf‐milan‐svoboda.rajce.idnes.cz/

5.3.1 Základní informace o městě
Pardubice jsou městem s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí hradecko–
pardubické aglomerace. Má cca 90 tis. obyvatel.
Město se dále člení na městské obvody.
Oficiální web města: www.pardubice.eu

5.3.2 Organizační členění magistrátu města
Kancelář primátora
Tiskový úsek, úsek vnějších vztahů, organizační oddělení, oddělení krizového řízení
Kancelář tajemníka
Odd. personální, odd. hospodářské správy, odd. právní, odd. kontroly, úsek modernizace a řízení
kvality
Odbor ekonomický
Oddělení účetnictví, odd. rozpočtu, odd. daní a daňových pohledávek, úsek finanční strategie
a kapitálové správy
Odbor informačních technologií
Oddělení strategie a IT služeb, oddělení technické podpory
Odbor majetku a investic
Oddělení investic a technické správy, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor,
oddělení pozemků a převodu nemovitostí, oddělení ekonomické
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Odbor správních agend
Oddělení matriky, občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, oddělení
přestupků a úsek památkové péče
Odbor školství, kultury a sportu
Oddělení školství, oddělení kultury a cestovního ruchu, oddělení ekonomické, Evropský spolkový
dům
Odbor dopravy
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, odd. dopravně správních agend, odd. registru
vozidel
Odbor životního prostředí
Oddělení ochrany přírody, oddělení odpadů a ovzduší a oddělení vodního hospodářství
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálních služeb a prevence, oddělení sociální péče, úsek ekonomický a rozvoj koncepcí,
oddělení sociálně právní ochrana dětí
Obecní živnostenský úřad
Oddělení registrace, oddělení kontrolní a správní
Stavební úřad
Výkon státní správy v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu
Odbor hlavního architekta
Agenda urbanismu a architektury
Odbor rozvoje a strategie
Oddělení strategického rozvoje města, oddělení projektového a dotačního managementu,
oddělení veřejných zakázek

5.3.3 Odbor hlavního architekta
Vedoucí odboru: Ing. arch. Pavla Pannová, Pavla.Pannova@mmp.cz
Odbor hlavního architekta vykonává svou činnost v přenesené i samostatné působnosti.Podle § 6
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (tzv. stavební
zákon) vykonává činnost v přenesené působnosti jako úřad územního plánování.
Samostatná působnost je vymezena statutem města Pardubice jako obce s rozšířenou působností
a organizačním řádem magistrátu.
Zabezpečuje agendu urbanismu a architektury a zajišťuje výkon státní správy v oblasti územního
plánování. Vykonává činnosti úřadu územního plánování obce s rozšířenou působností podle
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a má postavení účastníka územního řízení
vedeného stavebním úřadem.



Pořizuje územní plán, regulační plány a územní studie pro území města Pardubic.
Pořizuje územně plánovací podklady.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Pořizuje územní plány, regulační plány, územní studie a vymezení zastavěného území
na žádost obce ve svém správním obvodu.
Je dotčeným orgánem v územních řízeních z hlediska uplatňování záměrů územního
plánování a v řízení, v němž se rozhoduje o změnách v území, vedeném stavebními úřady
v území obce s rozšířenou působností vyjma stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic
Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštních předpisů, ve kterém se rozhoduje
o změnách v území obce s rozšířenou působností.
Koordinuje veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních
předpisů.
V rámci své působnosti poskytuje územně plánovací informace.
Navrhuje koncepci rozvoje města Pardubic.
Zpracovává odborná stanoviska k zásadním otázkám rozvoje města, k urbanistickým
a architektonickým záměrům a projektům pro orgány města Pardubic.
Zpracovává jednoduchá urbanistická a architektonická řešení pro lokality ve městě
Pardubice.
Zajišťuje průběh odborných soutěží.
Konzultuje architektonická a urbanistická řešení.
Navrhuje koncepci dopravy jako podklad pro územní plánování.
Pořizuje územní energetickou koncepci.
Navrhuje koncepci zeleně a životního prostředí jako podklad pro územní plánování.
Zpracovává změny územního plánu města Pardubic.
Zpracovává územní studie, regulační plány pro lokality ve městě Pardubice.
Zpracovává územně analytické podklady pro správní území města Pardubic (území ORP).
Spravuje digitální technickou mapu města
Poskytuje mapový a grafický servis.

Odbor má v současné době 12 zaměstnanců. Součástí týmu je vedle architektů i dopravní
inženýr a krajinář.
Odbor se dále vnitřně nečlení.
Odbor spolupracuje se stavebním úřadem. Městské obvody nemají vlastní stavební úřady, což
zabezpečuje vetší vazbu mezi OHA a Stavebním úřadem.
Podstata činnosti odboru je založena především na aktivním vstupování do různých procesů.
Spolupráce funguje špatně s odborem dopravy, který není schopen reflektovat urbanistické
zásady tvorby veřejného prostoru. OHA dále aktivně vstupuje do řízení Odboru investic‐ zajímá
se například o prováděné opravy VP.Aktivně funguje tzv. Pozemková komise
Aktivní práce s veřejností. každý významnější projekt má své webové stránky nebo webový
prostor, kde se zveřejňují všechny aktuality. Zásadou je přizvat poučenou veřejnost k jednání –
workshopům hned na počátku záměru.
Pokoušejí se začít tvořit Manuál tvorby veřejných prostranství. Pokoušejí se stanovit regulativy
vybavení VP ve významných lokalitách‐ usměrnění reklamy, předzahrádek, reklamních nosičů,
podií atd. – připravují obecně závaznou vyhlášku pro tyto lokality.
Důležité je začlenění odborů pod náměstky, protože pod každým náměstkem se vedoucí
účastní společných porad. Pokud spadají pod různé náměstky, nemají informace.
Vedoucí odboru zařazen ve 12. platové třídě.
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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5.3.4 Zhodnocení
Složitá politická situace. Činnost odboru je založena na vlastní aktivitě zaměstnanců.
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5.4 Hradec Králové

Zdroj :http://czech‐republic.countrypictures.in/

5.4.1 Základní informace o městě
Statutární město na východě Čech a metropole Královéhradeckého kraje. Leží
nasoutoku Labe s Orlicí a je součástí pardubicko‐hradecké aglomerace. Má cca 93 tis obyvatel.

5.4.2 Odbor hlavního architekta
Vedoucí odboru: Ing. arch. Petr Brůna, Petr.Bruna@mmhk.cz
Je stavebním úřadem na úseku územního rozhodování pro správní území města ‐ tzn. umisťuje
stavby v území, včetně reklamních zařízení, vyjadřuje se k dělení pozemků, ke změnám užívání
a podobně a je úřadem územního plánování pro správní území obecního úřadu obce s rozšířenou
působností ‐ tzn. pořizuje územní plány, regulační plány, územní studie a jejich změny.








Pořizuje pro území města územní plán, regulační plány a územně plánovací podklady
v souladu s potřebami rozvoje území.
Provádí činnosti a zajišťuje podklady při pořizování územně plánovací dokumentace
a územně plánovacích podkladů.
Soustavně sleduje, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací
dokumentace schválena. Dojde‐li ke změně těchto podmínek, pořizuje změny územně
plánovacích dokumentací.
Kontroluje dodržování vyhlášek, kterými jsou vyhlašovány závazné části územně plánovací
dokumentace.
Vede evidenci a archivování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích
podkladů.
Seznamuje dotčené orgány státní správy, instituce a občany vhodným způsobem
(přednáškami, výstavkami a publikační činností) se zásadními záměry a problémy
územního rozvoje, výstavby a přestavby města, jakož i s návrhy na jejich řešení.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Spolupracuje s dotčenými orgány státní správy zejména z hlediska péče o životní
prostředí.
Rozhoduje o výši úhrady škody způsobené při vstupu na pozemky při provádění průzkumů
a jiných prací povolených pro účely územního plánování.
Zpracovává podklady pro usměrňování dalšího rozvoje architektury a urbanismu
ve městě, vyjadřuje se ke všem zásadním otázkám územního rozvoje města.
Stanovuje podmínky pro výstavbu (regulační podmínky) v souladu s územně plánovací
dokumentací, územně plánovacími podklady a na základě skutečností zjištěných místním
průzkumem.
Vyjadřuje se k investičním záměrům staveb a zadání staveb.
Posuzuje přípravné a projektové dokumentace staveb, zejména z hlediska souladu
s územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady a z hledisek
urbanistických, architektonických příp. z hlediska uchování kulturních a historických
hodnot a jejich začlenění do současného života.
Navrhuje vypsání urbanistických, architektonických a výtvarných soutěží na náročná
řešení výstavby a přestavby, zpracovává pro ně podklady a zajišťuje jejich průběh.
Zpracovává návrhy na řešení dílčích urbanistických, architektonických a výtvarných
problémů.
Vydává rozhodnutí o umísťování staveb, využívání území a ochraně důležitých zájmů
v území (územní rozhodnutí), o využití území, o chráněném území nebo o ochranném
pásmu, o stavební uzávěře a o dělení nebo zcelování pozemků.
Prověřuje příslušné části dokumentací, které si vyhradí při vydání územního rozhodnutí
tak, aby byly uplatněny vysoké nároky na architekturu řešení.
Povoluje informační, reklamní a propagační zařízení, vyjadřuje se k ohlášení informačních,
reklamních a propagačních zařízení a povoluje terénní úpravy a práce, které jsou
technicky jednoduché a ve vztahu k okolí bezkonfliktní.
Vykonává státní stavební dohled v oblasti povolování reklamních zařízení a terénních
úprav, u kterých bylo upuštěno od vydání povolení.
Projednává přestupky v oblasti povolování reklamních zařízení a terénních úprav,
u kterých bylo upuštěno od vydání povolení.

Odbor má v současné době přibližně 30 zaměstnanců. Postavení stavebního úřadu ve věcech
umísťování staveb se daří udržet již cca 12 let. Tím je zajištěna důsledná kontrola nad všemi
akcemi, bez souhlasu v územním řízení nemůže žádný projekt pokračovat.
Na základě vnitřní organizační struktury se odboru hlavního architekta zodpovídá i odbor investic.
Zastupitelstvo odsouhlasuje každou odchylku od územní studie. Při invasticích nad 30 mil. Kč se
vždy vypisuje architektonická soutěž o návrh. Územní plán je rovněž výsledkem mezinárodní
soutěže.
Odbor pracuje s několika zásadami:
 Každou změnu územních studií schvaluje zastupitelstvo.
 Všechny investiční akce s náklady nad 30 mil. Kč se soutěží jako architektonická soutěž.
 Funguje kontrola „ dvou stavebních úřadů“‐ když OHA předává územní řízení
ke stavebnímu úřadu, jde o následnou kontrolu, než když ÚŘ a SŘ zůstává na jednom
odboru nebo u jednoho referenta.
 Vedoucí odboru se účastní porad dvou náměstků.
 Vedoucí OHA se účastní jednání všech 25 komisí místní samosprávy jedenkrát ročně sám
a jedenkrát s vedením města.
 Pracovníci odboru projektují drobnější akce zejména úpravy veřejných prostorů.
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5.4.3 Zhodnocení
Silnou stránkou je pravomoc umísťovat stavby. Předání řízení stavebnímu odboru ke stavebnímu
řízení je potom dalším stupněm kontroly uvnitř úřadu. Silná osobnost hlavního architekta.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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5.5 Liberec

Zdroj : http://czech‐republic.countrypictures.in/

5.5.1 Základní informace o městě
Statutární město na severu Čech a krajské město Libereckého kraje. Má přes 100 tisíc obyvatel a
je tak pátým největším městem ČR.

5.5.2 Odbor hlavního architekta
Vedoucí odboru: Ing. Petr Kolomazník, kolomaznik.petr@magistrat.liberec.cz
Vedoucí oddělení urbanismu a architektury: Ing.arch. Petr Kincl
Členění odboru:
 oddělení územního plánování
 oddělení ÚAP a GIS
 oddělení urbanismu a architektury
Oddělení územního plánování
A) Samostatná působnost
Nevykonává
B) Přenesená působnost
 Plní úkoly orgánu územního plánování pro správní obvod obce s rozšířenou působností
jako pořizovatel územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů
(zejména územní studie) dle stavebního zákona a prováděcích předpisů tj.
o přijímá, eviduje a zpracovává podněty a návrhy pro pořízení územně plánovací
dokumentace a jejích změn;
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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zpracovává a projednává návrh zadání územně plánovací dokumentace a jejích
změn;
o zajišťuje zpracování a projednání návrhu územního plánu;
o zpracovává pro zastupitelstvo obce návrh výběru nejvhodnější varianty
při variantním řešení návrhu;
o návrh pokynů pro úpravu územního plánu a regulačního plánu;
o vede řízení o vydání územního a regulačního plánu;
o zpracovává zprávu o uplatňování územního plánu a vyhodnocuje využití
zastavitelných ploch;
o předkládá orgánům obcí materiály vyplývající z procesu pořizování územního
plánu;
o zpracovává zadání územní studie;
o při projednávání územní studie požaduje vyjádření od odboru životního prostředí,
odboru dopravy, odboru stavební úřad a obce, na jejímž území se studie pořizuje;
o vede řízení o vydání zastavěného území;
o pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu;
Vydává územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. a), b) o podmínkách vydání
regulačního plánu.
Pro všechna územní řízení vedená stavebním úřadem Magistrátu města Liberec vydává
vyjádření z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, z hlediska souladu
s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území.
Pro dělení nebo scelování pozemků vydává vyjádření z hlediska souladu s vydanou
územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady.
Je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování
dle § 6 odst. 1 písm. e).
Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje
o změnách v území dle § 6 odst. 1 písm. f).
Vykonává státní dozor dle § 171 ve věcech územního plánování.
Spolupracuje se stavebními úřady působícími ve správním obvodu Magistrátu města
Liberec jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností; úzce spolupracuje s ostatními
odděleními odboru hlavního architekta.
o










Oddělení ÚAP a GIS
A) Samostatná působnost
 Podílí se na tvorbě městského informačního systému a geografického informačního
systému pro město Liberec ve vazbě na územní plán, strategické a rozvojové dokumenty
a mapové operáty města (digitalizace, aktualizace a prezentace územního plánu města,
územně plánovacích podkladů, ortofotomapy a dalších tematických vrstev potřebných pro
činnost samosprávy) tj.:
o koordinuje správu, rozvoj a aktualizaci geografického informačního systému
města Liberce,
o definuje zásady tvorby geografického informačního systému města ve vazbě na
městský informační systém města a podílí se na rozvoji a technickém řešení
mapového portálua databáze geografického informačního systému města;
 Je koordinátorem a zároveň garantem rozvoje, tvorby a aktualizace digitální technické
mapy města Liberce (dle směrnice č. 16T Aktualizace digitální technické mapy města
Liberce).
 Podílí se na zpracování a vyhodnocení analýz (případně navrhuje možná řešení) v rámci
potřeb samosprávy, zejména ty, které přímo souvisejí s náplní odboru hlavního architekta.
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B) Přenesená působnost
 Plní úkoly orgánu územního plánování pro správní obvod ORP Liberec jako pořizovatel
územně plánovacích podkladů (zejména územně analytické podklady) dle stavebního
zákona a prováděcích předpisů tj.:
o zajišťuje pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) včetně
potřebných terénních průzkumů a upřesňujících rozborů pro obce ve správním
obvodu ORP Liberec,
o provádí zpracování a vyhodnocení analýz v rámci ÚAP – rozbor udržitelného
rozvoje území podle stavebního zákona pro obce ve správním obvodu ORP Liberec,
o zajišťuje zveřejnění ÚAP a územních plánů obcí ve správním obvodu ORP Liberec
způsobem umožňující dálkový přístup;
 Spolupracuje na pořízení vymezení zastavěného území na žádost obce.
 Spolupracuje na návrhu a při projednávání vymezení zastavěného území.
 Spolupracuje v řízení o vydání zastavěného území.
 Je poskytovatelem údajů o území.
 Spolupracuje se stavebními úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
kterým poskytuje ÚAP.
 Úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta.
Oddělení urbanismu a architektury
A) Samostatná působnost
 Je koncepční složkou města při formulování podnětů a záměrů statutárního města
v rozvojových dokumentech.
 Podílí se na stanovování koncepce územního rozvoje města.
 Formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů.
 Spolupracuje na programových, strategických a rozvojových dokumentech města
a zabezpečuje jejich konfrontaci s územním plánem města.
 Posuzuje a hodnotí záměry na území města z hlediska urbanistických a architektonických hodnot
v území.
 Vydává za statutární město samostatná vyjádření k záměrům, studiím, projektům a jiným
dokumentům z hlediska rozvoje města, a to především posuzování rozvojových nároků,
architektury, urbanismua souvisejících specializovaných odborností.
 Vydává dílčí vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85
odst. 1 písm. b).
 Na základě plné moci zastupuje statutární město Liberec při nahlížení do spisů Stavebního
úřadu Liberec, odboru dopravy a odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec.
 Stanovuje regulační podmínky využití území.
 Zpracovává program regenerace městské památkové zóny.
 Zpracovává koncepci veřejného prostoru města včetně městského mobiliáře.
 Podílí se na koncepci dopravního systému města.
 Podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města.
 Poskytuje podklady pro aktualizaci územně analytických podkladů z hlediska záměrů města
Liberec.
 Podílí se na zpracování vyjádření SML k ZÚR LK a z pozice sousední obce k územně
plánovacím dokumentacím sousedních obcí.
 Zpracovává a připravuje podklady pro stanovisko SML k rozvojovým záměrům v procesu
zjišťovacích řízení (EIA, SEA).
 Úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta.
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B) Přenesená působnost
Nevykonává

5.5.3 Rada architektů města Liberec
Vznikla v březnu 2012. Má 5 členů. Například za r. 2014 se sešla čtyřikrát.

5.5.4 Statut rady architektů města Liberec
Tajemník magistrátu z pověření města stanovuje Radu architektů města Liberec jako poradní
orgán primátorky města, náměstků a vedoucího odboru hlavního architekta.
Čl. 1
Tento Statut upravuje působnost, organizaci a činnost rady architektů, práva a povinnosti jejich
členů.
Čl. 2
Působnost rady architektů
1. Rada architektů je poradním orgánem v otázkách problematiky urbanismu a architektury:







Působnost rady architektů je dána zejména v těchto případech.
Je‐li město Liberec investorem záměru, umísťovaného na území města.
Pokud investor má zájem představit svůj záměr zastupitelstvu a tím bude jeho záměr
zveřejněn nebo má zájem, aby byl záměr radou architektů posouzen.
Je‐li město Liberec zpracovatelem zastavovacích studií řešících území města.
Při posuzování zpracované dokumentace předkládané v jednotlivých fázích pořizováním
územního nebo regulačního plánu města Liberec.
Při posuzování zpracovaných programů rozvoje města nebo strategických plánů města.

2. Rada architektů je povinna při výhonu své činnosti a vydávaní svých doporučení chránit
a prosazovat práva a oprávněné zájmy z hlediska urbanismu a architektury města Liberec.
Čl. 3
Náplň činnosti rady architektů
1. Rada architektů plní úkoly zadané vedoucím odboru hlavního architekta ve věcech spojených
s urbanismem a architekturou města Liberec.
2. Rada architektů vypracovává písemný zápis ze svého jednání, který slouží jako doporučení.
3. Rad architektů může dávat podněty samosprávě města z hlediska urbanismu a architektury
v Liberci.
Čl. 4
Organizace činnosti rady architektů
1. Rada architektů má pět členů. Předsedu a členy rady architektů jmenuje a odvolává primátorka
na návrh tajemníka magistrátu.
2. Rada architektů předkládá zpravidla jednou měsíčně zprávu o své činnosti Radě města Liberec.
3. Rada architektů se schází zpravidla jednou měsíčně a v případě potřeby v mimořádných
termínech, které stanoví předseda rady architektů.
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4. Rada architektů se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Jednání rady řídí předseda,
nebo jiný pověřený člen. V případě, že je člen rady architektů ve střetu zájmů v projednávané věci,
upozorní ostatní členy na tuto skutečnost a hlasování se v těchto případech nezúčastní.
5. Členové rady architektů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které
se dozvěděli při výkonu své funkce.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

5.5.5 Zhodnocení
Oddělení urbanismu a architektury je doplněno o institut Rady architektů jako poradního orgánu –
v podstatě servis pro politické vedení a odbor hlavního architekta v případě potřeby. Lze vnímat
jako doplnění funkce hlavního architekta o nezávislý odborný poradní sbor.
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5.6 České Budějovice

5.6.1 Základní informace o městě
České Budějovice jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. V roce
2014 zde žilo přes 93 tisíc obyvatel.
Město se dále člení na městské obvody.
Oficiální web města: www.c‐budejovice.cz
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5.6.2 Organizační členění magistrátu města
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Kancelář primátora
Servis pro politickou reprezentaci města ‐ sekretariáty primátora a jeho náměstků, rady města a
zastupitelstva města. Informovanost občanů prostřednictvím tiskové mluvčí a Novin
českobudějovické radnice, právní oddělení a krizové řízení.
Kancelář tajemníka
Odbor kanceláře tajemníka zajišťuje koncepční práce v oblasti struktury magistrátu města,
koordinaci činnosti odborů magistrátu města, a další.
Odbor správy veřejných statků
Správa a údržba komunikací, zvláštní užívání komunikací, parkování, péče o zeleň, odpady.
Odbor sociálních věcí
Výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti a výkon samosprávy v sociální
oblasti města České Budějovice.
Stavební úřad
Územní a stavební řízení, státní dozor.
Matriční úřad
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní inženýrství státní správy, činnost silničního správního úřadu, evidence motorových
vozidel.
Finanční odbor
Rozpočet města, půjčky z Fondu podpory kvality bydlení, zhodnocování volných finančních
prostředků města, poplatky. Eviduje pokuty Městské policie na místě nezaplacené a následně je
vymáhá.
Správní odbor
Řešení přestupků, vymáhání pohledávek z přestupkového řízení, zajištění organizace a průběhu
voleb, oznamování a kontrola veřejných shromáždění, opatrovnictví, poradenství. / Více
Odbor ochrany životního prostředí
Výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí, ekologická výchova, administrace
městského dotačního programu v oblasti životního prostředí.
Obecní živnostenský úřad
Registrace živností (Centrální registrační místo), správní a kontrolní činnost v oblasti
živnostenského podnikání.
Odbor školství a tělovýchovy
Zajišťuje zřizovatelské funkce u škol v Českých Budějovicích a výkon státní správy u škol
spadajících do působnosti obce III. typu. Spravuje granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit.
Odbor kultury a cestovního ruchu
Odbor kultury a cestovního ruchu zajišťuje kulturní akce, dotace na kulturu, koordinaci výstav v
radniční výstavní síni. Dotační program v oblasti kultury.
Odbor rozvoje a veřejných zakázek
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Připravuje a realizuje strategický plán a integrované plány města, připravuje, zpracovává a vede
agendu spojenou s dotačními programy EU a národními zdroji, zajišťuje zadávání veřejných
zakázek.
Odbor památkové péče
Odbor památkové péče zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče pro město České
Budějovice a příslušné obce v přenesené a rozšířené působnosti, ale také zajišťuje výkon
památkové péče v samostatné působnosti.
Odbor územního plánování
Výkon státní správy na úseku územního plánování pro město České Budějovice a příslušné obce v
rozšířené působnosti na základě jejich žádosti.
Majetkový odbor
Pronájem, prodej a nabývání majetku města, nemovitostí.
Investiční odbor
Zajišťuje investiční akce města.
Útvar hlavního architekta
Odbor vnitřních věcí
Zajišťuje chod magistrátu města (budovy a vybavení), podatelnu, dopravu, centrum ochrany
zvířat, ztráty a nálezy.
Odbor informačních a komunikačních technologií
Odbor ICT zajišťuje rozvoj a plynulý provoz (správu) magistrátu města v oblasti výpočetní techniky,
informačních systémů a technologií, neboli ICT.
Odbor kontroly
Provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem České Budějovice
a hospodaření odborů Magistrátu České Budějovice.

5.6.3 Útvar hlavního architekta
Činnost odboru









Tvorba, sledování a aktualizace dlouhodobých koncepcí územního rozvoje z hledisek
urbanistických a architektonických požadavků na využívání a tvorbu prostorového
uspořádání území, koncepcí organizace a regulace dopravy všech druhů, koncepcí
technické infrastruktury, koncepcí tvorby a ochrany životního prostředí, rozvoje zeleně
a veřejných prostranství a pravidel uplatňování požadavků památkové péče.
Navrhování urbanistických a architektonických požadavků na využívání, tvorbu a změny
prostorového uspořádání území, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb
a podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury.
Vytváření a navrhování podmínek a požadavků na tvorbu a ochranu území podle
zvláštních právních předpisů, zejména tvorbu a ochranu ŽP a památkovou péči.
Spolupráce s odbornými odbory magistrátu při řešení koncepčních a rozvojových záměrů
města ve všech oblastech působnosti samosprávy města.
Provázání SPM a dalších strategických dokumentů (IPOD atd.) s tvorbou a uplatňováním
koncepcí územního rozvoje a ÚPP a ÚPD.
Podílí se a dohlíží na zpracování urbanistických a architektonických, dopravních,
technických a technologických studií, generelů, vyhledávacích studií a investičních
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záměrů, změnách ÚPn a RPn a odborných dokumentací zpracovaných i pro oblast ŽP a PP,
zpracovaných ostatními odbory nebo zadávaných externě a projektové dokumentace
Investic města dle předem dohodnutého plánu výběru problematik nebo po vzájemné
dohodě.
Koordinace řešení rozporů mezi oprávněnými zájmy a požadavky města založenými
na platné ÚPD a dalších plánovacích a jiných dokumentech a mezi zájmy a požadavky
investorů, vlastníků, projektantů, provozovatelů atp. při zásazích do územní struktury
města, urbanismu, architektury, dopravy, ŽP a PP (ve spolupráci).
Výhledově zpracování menších urbanistických a architektonických studií pro vnitřní
potřebu HA a ostatních odborů, které nebudou zadány externě.
Výběr lokalit a záměrů, které by měly být řešeny formou urbanistických
a architektonických soutěží a příprava podmínek pro tyto soutěže a jejich organizace
(nebo spolupráce s OÚP).
Zajišťování činnosti dopravní komise RM a spolupráce s dalšími komisemi.
Vykonává servis orgánům samosprávy města, komisím, výborům a odborům MM při
řešení problematiky územního plánování, urbanismu a architektury, dopravy, ŽP a PP.

Kontakty:
Ing. arch. Jan NĚMEC
hlavní architekt města České Budějovice
e‐mail: nemecj@c‐budejovice.cz

5.6.4 Komise rady











Dopravní komise
Kulturní komise
Sportovní komise
Sociální komise
Školská komise
Komise pro životní prostředí
Památková komise
Bytová komise
Komise pro cestovní ruch
Komise pro architekturu a územní rozvoj

5.6.5 Zhodnocení
České Budějovice se problematikou institutu městského architekta dlouhodobě zabývají (viz výtah
z textu výše). Mají vytvořenou strukturu fungování institutu. Bohužel se jim nedaří personálně
obsadit řídící funkce, zřejmě z důvodu malé motivace potencionálních uchazečů, ať již z důvodu
ekonomických, tak především společenských.
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5.7 Ústí nad Labem

5.7.1 Základní informace o městě
Statutární město na severozápadě Čech, centrum Ústeckého kraje a okresu Ústí nad Labem. Jde o
sedmé největší město České republiky.
Město se dále člení na městské obvody.
Oficiální web města : www.usti‐nad‐labem.cz
počet obyvatel:

93 523 (1. 1. 2014)
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5.7.2 Organizační členění magistrátu města:
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Odbory















Kancelář primátora
Kancelář tajemníka
Správní odbor
Odbor sociálních věcí
Odbor živnostenský
Odbor stavební
Odbor životního prostředí
Odbor kontroly
Odbor dopravy a majetku
Odbor rozvoje města
Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb
Odbor finanční
Odbor hospodářské správy
Archiv města Ústí nad Labem

5.7.3 Odbor rozvoje města
Činnost odboru






Vedoucí odboru, případně jím pověřený zástupce, zastupuje město v územním řízení
a stavebním řízení dle stavebního zákona, v platném znění, a rozhoduje o oprávněných
zájmech města a uplatňuje stanoviska Statutárního města Ústí nad Labem v tomto řízení
na veškeré stavby ve správním obvodu a stavby realizované Statutárním městem Ústí n. L.
Toto se nevztahuje na věci strategického významu z hlediska zájmů Statutárního města
Ústí nad Labem.
Vedoucí odboru zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při řízení stavebního
zákona, v platném znění s výjimkou územního a stavebního řízení v případech, kdy město
je vlastníkem předmětné nemovitosti a není investorem stavby, kdy město je účastníkem
řízení pouze jako dotčený tj. vlastník sousední nemovitosti.
Zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti (úřad územního plánování) v rozsahu
zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
na úseku územního plánování pro město Ústí nad Labem a příslušné obce v rozšířené
působnosti na základě jejich žádosti nebo vykonává kvalifikovaný dohled nad pořizováním
územně plánovací dokumentace.

Struktura odboru





Oddělení územního plánování s úsekem GIS
Oddělení přípravy a realizace investic
Oddělení strategického rozvoje
Oddělení hlavního architekta

Oddělení územního plánování s úsekem GIS







Pořizuje územní plány a regulační plány pro obce ve správním odbodu obce s rozšířenou
působností (ORP) Ústí nad Labem (okres Ústí n. L.).
Pořizuje územně plánovací podklady ORP Ústí nad Labem.
Je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního
plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí.
Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje
o změnách v území.
Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
Vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
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Poskytuje územně plánovací informace.
Koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních
předpisů.
Podává informace o území z hlediska územních plánů obcí.
Poskytuje poradenskou a konzultační činnost ve věcech územního plánování, využití
území, dopravy a technické infrastruktury.
Na vyžádání úseku správy a evidence majetku se vyjadřuje k záměrům převodů
nemovitostí v majetku města a k převodům nemovitostí do vlastnictví města ve vztahu
k územně plánovací dokumentaci.
Zajišťuje komplexních řešení funkčního využití území, stanoví zásady jeho organizace,
dopravy a technické infrastruktury.
Připravuje podklady pro jednání Komise pro územní plán, Rady města a Zastupitelstva
města Ústí nad Labem.
Vede agendu Registru územní identifikace adres a nemovitostí pro obecní úřady (RÚIAN).
Vede agendu přidělení a vedení evidence ulic, čísel popisných, evidenčních a orientačních.

Úsek GIS













Provádí správu geografického informačního systému (dále jen GIS) města Ústí nad Labem.
Pořizuje územně analytické podklady (ÚAP) ORP Ústí nad Labem.
Zajišťuje správu, údržbu a aktualizaci geografických dat.
Zajišťuje kompletní evidenci územně plánovacích dokumentů a územních studií pro
správní obvod úřadu územního plánování.
Zajišťuje rozbor udržitelného rozvoje území dle § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., (analýza
SWOT).
Vymezuje zastavěné území pro správní obvod úřadu územního plánování a provádí jeho
aktualizaci.
Zajišťuje softwarové vybavení GIS.
Zpracovává tematické mapy.
Provádí analýzy dat GIS.
Publikuje data v rámci intranetu a internetu ‐ Mapy města.
Provádí sběr dat v terénu prostřednictvím GPS.
Poskytuje geografická data projektantům a studentům.

Oddělení strategického rozvoje














Zajišťuje zpracování strategických rozvojových dokumentů města.
Zajišťuje informování veřejnosti o záměrech strategického rozvoje města.
Zajišťuje zpracování, realizaci a řízení integrovaných plánů rozvoje města.
Shromažďuje projektové záměry města.
Analyzuje národní a evropské dokumenty pro čerpání dotací.
Utváří projektové týmy, účastní se projektových týmů v řídicích a pracovních skupinách,
v roli manažerů projektu.
Zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci
a udržitelnost.
Koordinuje podávání žádostí o dotace pro městské organizace a obvody města.
Vede evidenci podaných žádostí o dotace.
V tisku prezentuje realizované projekty.
Zajišťuje výrobu a distribuci informačních předmětů o projektech.
Pořádá konference a veřejná projednání k tématu strategického rozvoje a rozvojových
projektů města.
Komunikuje s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních programů.
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Věnuje se přípravě a organizaci dalších forem financování rozvojových projektů města
(EIB, PPP).
Zpracovává vnitřní metodiky, zejména pro řízení grantových schémat, řízení projektových
cyklů apod.
Realizuje agendu EU, zejména členství ve Výboru regionů.
Zprostředkovává a účastní se jednání se zástupci orgánů EU.
Spolupracuje se Svazem měst a obcí.
Zastupuje město a SMO ČR v pracovních skupinách vytvořených pro koordinaci urbánní
politiky, strukturální politiky a evropské fondy.
Zastupuje město v národních a mezinárodních orgánech pro přípravu a implementaci
dotačních programů.
Zabezpečuje administraci komise Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem.
Zabezpečuje prezentace možností k investování a podnikání ve městě.
Zabezpečuje prezentace rozvojových záměrů a projektů města.
Zajišťuje průběžné poskytování služeb příchozím investorům.
Aktivně sleduje vývoj záměru a účastní se na jednání s investory.
Asistuje při realizaci investičního záměru.
Zabezpečuje prezentaci služeb a pobídek pro investory i na veletrzích a výstavách.
Adresně oslovuje a nabízí místní investiční příležitosti potenciálním investorům.
Nabízí prodej a pronájem vybraných pozemků v majetku města, včetně organizačního
zajištění výběrových řízení.
Zajišťuje účast města na investičních veletrzích.
Zabezpečuje podklady pro výrobu materiálů o investičních příležitostech ve městě a jejich
distribuci.
Zajišťuje a zpracovává projekty na oživení podnikatelských a investičních aktivit ve městě.
Spolupracuje na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací.
Zajišťuje tvorbu a správu www stránek s investorskou tematikou.
Koordinuje spolupráci s Úřadem práce, Okresní hospodářskou komorou v rámci
Investorského centra.
Spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest.
Poskytování pracovního a organizačního servisu dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada,
zajišťuje propagaci této oblasti a spolupracuje na jejím rozvoji.

Oddělení přípravy a realizace investic














Zajišťuje výběrové řízení na zpracovatele DUR, DSP, IČ.
Zajišťuje územní řízení (zajištění podkladů, vyjádření všech účastníků řízení včetně
majetkoprávního projednání).
Zajišťuje podklady pro stavební řízení – stavební povolení
Zajišťuje smlouvy o dílo
Zabezpečuje předání staveniště.
Sleduje průběh výstavby, zabezpečuje technické dozor, koordinuje práce a dodávky podle
časového plánu.
Zajišťuje investiční akce převyšující rozpočtový náklad 1 mil. Kč v investorství MmÚ.
Zajišťuje přejímací řízení a předání stavby uživateli.
Zajišťuje odstranění kolaudačních vad včetně uplatnění práva závazkových vztahů,
kontrola a potvrzování faktur.
Zadává průzkumné a měřičské práce.
Koordinuje investiční záměry a obnovu inženýrských sítí v jednotlivých lokalitách města.
Zajišťuje smlouvy o věcném břemeni, jeho zaměření včetně vkladu do katastru
nemovitostí.
Koordinuje odstraňování případných závad staveb vzniklých během záruční lhůty.
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Spolu zajišťuje souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy v činnostech územního
rozhodnutí (plánu) a stavebního řádu, vodního hospodářství, pozemkových úprav,
rozpočtu a financování.
Spolupracuje se správou majetku zejména v otázkách technického posuzování, předávání
a přebírání objektů i v otázkách majetkoprávních.
Spolupracuje na inventarizaci obecního majetku.
Vede evidenci čerpání rozpočtu dle jednotlivých kapitol.
Vede evidenci uhrazených faktur po jednotlivých stavbách.
Zajišťuje úkoly spisové služby ‐ příjem, oběh, vyřizování, ukládání a vyřazování písemností.
Zajišťuje vyvedení dokončených staveb z účtu 042 do majetku města, zpracovává
pololetně rozbory hospodaření.
Sestavuje návrh rozpočtu města v příjmové i výdajové části v provozní i investiční části
rozpočtu včetně VHČ.
Sleduje čerpání rozpočtu města, kontrola účetních sestav.
Vyřizuje objednávky, eviduje smlouvy.
Zajišťuje kontrolu smluv u právnické kanceláře včetně jejich podpisu.
Vystavuje platební příkazy u proplácených faktur.
Zajišťuje ve spolupráci s finančním odborem účetní operace u státních dotací.
Zpracovává materiály do RK RM a do RM u rozpočtových opatření odboru.

Oddělení hlavního architekta
Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)
 Spolupracuje s oddělením územního plánování při pořizování územně plánovací
dokumentace.
 Je projektantem územně plánovací dokumentace města Ústí nad Labem.
 V souladu se stavebním zákonem vyhodnocuje pravidelně nejméně jednou za 4 roky
územní plán a jeho změny, spoluvytváří s pořizovatelem zprávu o uplatňování územního
plánu v uplynulém období.
 Zpracovává vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch v souladu se stanovenou metodikou.
 Formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů.
 Seznamuje dotčené orgány státní správy, instituce a občany vhodným způsobem
(přednáškami, výstavkami a publikační činností) se zásadními záměry a problémy
územního rozvoje, výstavby a přestavby města, jakož i s návrhy na jejich řešení.
Pro správní území města Ústí nad Labem
 Poskytuje orgánům města a odborům magistrátu odborný servis při řešení problémů
z oblasti územního plánování a urbanismu.
 Zpracovává podklady pro usměrňování dalšího rozvoje architektury a urbanismu
ve městě, vyjadřuje se ke všem zásadním otázkám územního rozvoje města z hlediska
urbanistických a architektonických hodnot v území.
 Účastní se práce v projektových týmech a pracovních skupinách sestavených z rozhodnutí
orgánů města k řešení konkrétních problémů.
 Vyjadřuje se k investičním záměrům staveb a zadání staveb.
 Navrhuje vypsání urbanistických, architektonických a výtvarných soutěží na náročná
řešení výstavby a přestavby, zpracovává pro ně podklady a zajišťuje jejich průběh.
 Zpracovává návrhy řešení dílčích urbanistických, architektonických a výtvarných
problémů.
 Prověřuje příslušné části dokumentací, které jsou definovány v územně plánovací
dokumentaci (např. urbanisticky a architektonicky významné stavby či části města) tak,
aby byly uplatněny vysoké nároky na architekturu řešení.
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Zpracovává územní studie, které slouží jako podklad pro rozhodování v území v plochách,
které jsou určeny územním plánem.

5.7.4 Komise města Ústí nad Labem











Školská komise
Kulturní komise
Komise mládeže a sportu
Komise prevence kriminality
Sociálně zdravotní komise
Komise pro územní plánování
předseda:
o Mgr. David Daduč
členové:
o Ing. arch. Jitka Fikarová
o Ing. arch. Jan Harciník
o Ing. arch. Jan Hrouda
o Ing. akad. arch. Michal Gabriel
o Ing. arch. Tomáš Petermann
o Ing. Petr Novák
Komise pro životní prostředí
Majetková komise
Povodňová komise

5.7.5 Zhodnocení
V Ústí nad Labem je oddělení na hlavního architekta na úrovni ostatních oddělení, jako jsou
oddělení územního plánu, oddělení investic a oddělení strategického rozvoje. Jedná se zde o
formu striktního zařazení do orgánů města s jasnými kompetencemi, které mají jasný rámec a
obsah. Je zde patrná forma spíše užšího záběru činností viz komentář dále v textu.
Hlavní problém je ve vnitřní komunikaci, kdy vyjádření městského architekta často ostatní odbory
nerespektují, hlavní architekt tak spíše funguje jako záchranná brzda nejhorších pochybení.
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5.8 Karlovy Vary

5.8.1 Základní informace o městě
Statutární město v západních Čechách a metropole Karlovarského kraje. Počet obyvatel ve městě
se pohybuje kolem 50 tisíc a rozloha činí 59,10 km². Je významným lázeňským střediskem se
známým sklářským a potravinářským průmyslem. Je to nejnavštěvovanější lázeňské město v
Česku.
Oficiální web města : www.karlovyvary.cz
počet obyvatel:

49 864 (1. 1. 2014)
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5.8.2 Organizační členění magistrátu města

Odbory





















Odbor vnitřních věcí
Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Odbor vnitřního auditu a kontroly
Úřad územního plánování a stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy
Odbor sociálních věcí
Odbor financí a ekonomiky
Odbor rozvoje a investic
Oddělení architektury a urbanismu
Obsazení vedoucí. Ing. arch. Ilja Richter + 2 spolupracovníci
Odbor informačních technologií
Obecní živnostenský úřad
Odbor kancelář tajemníka
Odbor právní
Odbor kancelář primátora
Odbor památkové péče
Odbor technický
Odbor majetku města
Odbor strategií a dotací

Poradní orgán rady
Komise architektury a památkové péče
Obsazení
Předseda: Josef Kopfstein
Členové: Mgr. Lubomír Zeman, Ing. arch. Antonín Juštík, Ing. Jan Dušek, Ing. Ilona Vltavská, Ing.
arch. Břetislav Kubíček, Ing. Václav Kouba, Ing. arch. Miloslav Bokota, Ing. Michal Odvody
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Tajemník: Ing. arch. Ilja Richtr

5.8.3 Oddělení architektury a urbanismu
Vedoucí oddělení: Ing. arch. Ilja Richter, richter@mmkv.cz
Odbor zajišťuje přípravu, koordinaci a kontrolu procesu vlastní investiční výstavby města vč. oprav
a rekonstrukcí většího rozsahu stávajícího nemovitého majetku ve fázích projektové a inženýrské
přípravy, realizace a vyvedení dokončených staveb do majetku města. Tuto činnost zajišťuje dále
v příslušném rozsahu u akcí, kde dochází ke sdružení finančních prostředků dalších investorů
a města. Zadávání veřejných zakázek se řídí dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
a zveřejňovány jsou na Centrální adrese.
Model spočívá v oddělení státní správy a samosprávy






Administruje komisi architektury
Pořizuje oborové koncepce, studie
Vypracovává investiční záměry
Spolupracuje při pořizování územních studií
Vydává stanoviska pro územní řízení (je za obec účastníkem řízení)

5.8.4 Zhodnocení
V Karlových Varech se jedná především o úřední model fungování v užším pojetí. Architekt je zde
postaven na úroveň vedoucího oddělení, který plní politická zadání a objednávky. Dlouhodobě
jsou zde problémy s obsazením pozice komentátorů rozvoje města například i v komisi pro
architekturu a památkovou péči.
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5.9 Kladno

5.9.1 Základní informace o městě
Kladno je statutární město ve středních Čechách, žije zde téměř 70 tisíc obyvatel. Kladno
je největším městem Středočeského kraje a zároveň je třinácté největší město České republiky.
Kladno leží asi 25 kilometrů severozápadně od Prahy. Díky své poloze má silné socioekonomické
vazby na hlavní město.
Město se v současnosti skládá z šesti částí.
Oficiální web města:www.mestokladno.cz
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5.9.2 Organizační členění magistrátu města

Tajemník Magistrátu města Kladna
 Zástupce tajemníka
 Oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend
 Oddělení personální
 Oddělení evropských fondů a dotací
 Oddělení organizační
 Oddělení školství
 Oddělení kontroly
 Oddělení matriky
 Oddělení krizového řízení a drogové prevence
 Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města
 Právník Města a MMK
 Oddělení spisové a archivní služby
 Oddělení podpůrných činností
 Koordinátor pro národnostní menšiny a problematiku ubytoven
Odbory Magistrátu města Kladna
 Odbor výstavby (stavební úřad)
 Odbor finanční
 Odbor investic
 Odbor správy majetku
 Odbor výpočetní techniky a informatiky
 Odbor správní
o Odbor správní
o Oddělení přestupkového řízení
o Oddělení dopravně správních agend
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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o Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
o Oddělení evidence obyvatel
o Místní úřadovny
Odbor sociální
Odbor dopravy a služeb
o Oddělení inženýrských sítí
Odbor živnostenský
Odbor životního prostředí

5.9.3 Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města?
Vedoucí odboru: Ing.arch. František Müller, frantisek.muller@mestokladno.cz
Náplň činnosti




Zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu na úseku územního plánování pro město Kladno
a příslušné obce v rámci rozšířené působnosti. Pořizuje územní plány, regulační plány
a územní studie města Kladna a obcí ve správním území. Pořizuje a aktualizuje územně
analytické podklady.
Posuzuje dokumentace záměrů a vydává regulační podmínky k projektům a záměrům
z hlediska souladu s územním plánem a architekturou města.

5.9.4 Zhodnocení
V názvu oddělení komplexní agenda, tříčlenné oddělení ovšem vykonává jen část úkolů, které by
bylo možné považovat za činnost architekta města.
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5.10 Zlín

Zdroj: http://en.wikipedia.org/

5.10.1 Základní informace o městě
Statutární město na východě Moravy. Je centrem Zlínského kraje a v současnosti zde žije necelých
80 tisíc obyvatel.
Oficiální web města:www.zlin.eu

5.10.2 Organizační členění magistrátu města
















Odbor ekonomiky a majetku
Odbor informatiky
Odbor kanceláře primátora
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Odbor kontroly a vnitřního auditu
Odbor Kulturní centrum
Odbor kultury a památkové péče
Odbor městské zeleně
Odbor občansko‐správních agend
Odbor právní
Odbor realizace investičních akcí
Odbor sociálních věcí
Odbor stavebních a dopravních řízení
Odbor školství
Odbor vnitřní správy
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Odbor živnostenský
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení cestovního ruchu a informací
Oddělení koordinace projektů
Oddělení krizového řízení
Oddělení personální a vzdělávání
Oddělení prevence kriminality a sportovišť
Oddělení urbanismu a architektů
Oddělení tiskové

5.10.3 Oddělení urbanismu a architektů
Vedoucí odboru: Ing. arch. Dagmar Nová, dagmarnova@zlin.eu, od r. 2000.
Rozsah oddělení : Čtyři architekti + asistentka
Činnosti odboru












Zajišťuje tvorbu urbanistické a architektonické koncepce rozvoje města, regulování
stavební činnosti ve městě v souladu s platnou územně plánovací dokumentací ( ÚPD)
a územně plánovacími podklady (ÚPP) a také cíli a záměry rozvoje města, přičemž
spolupracuje s jednotlivými odbory a odděleními MMZ.
Spolupracuje s představiteli samosprávy při výkonu jejich funkce.
Spolupracuje s odd. územního plánování při pracích na územně plánovacích podkladech
a územně plánovací dokumentaci.
Zajišťuje návrhy studií parterových úprav včetně jeho vybavování jednotným systémem
městského mobiliáře, koordinuje návrhy jednotlivých prvků městského mobiliáře,
případně spolupracuje při tvorbě vizuálního stylu města a při návrzích vánočního
osvětlení,
Zajišťuje návrhy architektonických a urbanistických studií problémových lokalit ve městě,
zajišťuje podklady pro urbanistické a architektonické soutěže a výstavy, případně
je organizuje
Spolupracuje se středními a vysokými školami stavebního a architektonického směru,
zadává témata pro seminární, bakalářské a diplomové práce
Propaguje architekturu a urbanismus Zlína
Vedoucí oddělení dále:
o je zplnomocněn k výkonu pravomocí účastníka řízení za SMZ ve věcech řízení
dle z.č. 183/2006 Sb.,(dle stavebního zákona), především při vydávání vyjádření
a stanovisek SMZ do stavebně ‐ správních řízení,
o vyjadřuje se k podkladům pro majetkoprávní operace SMZ z hlediska záměrů
města a s ohledem na platnou ÚPD a ÚPP ,
o je tajemníkem Komise výstavby a územního rozvoje, zajišťuje podklady pro její
jednání,
o je členem (předsedou) krajské soutěže Stavba roku Zlínského kraje, spolupracuje
na studentské soutěži.

5.10.4 Zhodnocení
Místní zkušenost je taková, že chybí postavení městského architekta jako dotčeného orgánu.
Vykladačem územního plánu je stavební úřad bez potřebných vazeb a vyjádření oddělení
architektů často nejsou brána v potaz.
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5.11 Litomyšl

Zdroj: Marek Janatka

5.11.1 Základní informace o městě
Má 10 226 obyvatel a jeho součástí jsou též integrované obce Nedošín, Pohodlí, Nová Ves u
Litomyšle, Kornice, Suchá a Pazucha.
Oficiální stránky obce : www.litomysl.cz

5.11.2 Informace o fungování městského architekta
Město Litomyšl je dlouhodobě známé svým zájmem o kvalitní řešení otázek urbanismu a
architektury při rozvoji města. Městská architektka Ing. arch. Zdenka Vydrová zastává tuto funkci
již cca 20‐25 let formou externí expertní spolupráce na základě smlouvy. Spolupráce dlouhodobě
funguje především na více méně neformálních vztazích jak mezi architektkou a samosprávou , tak
mezi architektkou a státní správou. Formálně je městská architektka začleněna pod stavební úřad.
Samospráva vyžaduje vyjádření městské architekty ve všech podstatnějších soukromých i
veřejných projektech. Tento požadavek nebo okruh činností není dán žádným vnitřním předpisem,
pouze smlouvou. Městská architektka působí pravidelně dvakrát měsíčně jeden den jako
konzultant pro stavební úřad, samosprávu i občany.
Městská architektka je z Brna, což samospráva považuje za zásadní výhodu – eliminace osobních
vazeb k investorům apod.
Doporučení městské architektky jsou dále postupována Stavební komisi a komisi rozvoje, která
řeší i otázky prodeje a koupě pozemků. Poněkud vázne účast městské architektky na procesu
tvorby územního plánu a jeho změn.
Pro komunikaci s veřejností využívá město zpravodaj Lilie a kabelovou televizi, která se velmi
osvědčuje.
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Úspěšné fungování institutu je dáno především dvěma zásadami samosprávy při řešení zásadních
rozhodnutí, tj. respektování doporučení městské architekty a dále redukce byrokracie a formalit
v těchto oblastech.
Organizační struktura města je velmi jednoduchá.
Odborné komise a pracovní skupiny Rady města Litomyšle:
Dopravní komise
Komise pro sport a tělovýchovu
Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování
Komise pro rozvoj města, plánování a investice
Likvidační komise
Komise prevence kriminality
Komise pro občanské záležitosti
Komise pro sociálně právní ochranu dětí
Odborná pracovní skupina pro oblast stavební
Odborná pracovní skupina pro oblast životního prostředí
Odborná pracovní skupina pro oblast sociální
Odborná pracovní skupina pro oblast bytové politiky
Odborná pracovní skupina pro regeneraci památek a správu památných hrobů

5.11.3 Zhodnocení
Model Litomyšle není pro město velikosti Brna použitelný. Hlavní výsledky města plynou
z neformálnosti rozhodování politiků a jejich osobní zainteresovanosti jako patriotů, dále ze
specifického způsobu práce odboru rozvoje, což je otázka nikoli formálních struktur, ale
personálního obsazení.
Podstatou úspěchu je, že do města byli cíleně a neformálně přivedeni významní architekti, aby zde
tvořili. Rovněž velikost města a tím i jeho politické struktury umožňuje nedopouštět se přehmatů
a koncepčních chyb.
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5.12 Chrudim

Zdroj: www.vennamesta.cz

5.12.1 Základní informace o městě
Druhé největší město v Pardubickém kraji. Žije zde přes 22 tisíc obyvatel. Spolu se sousedními
Slatiňanami a přilehlými obcemi vytváří městskou aglomeraci, která má zhruba 30 tisíc obyvatel.
Je historickým městem roku 2013. Město je zapojeno do programu Zdravé město, Architecture
Week a další.

5.12.2 Informace o fungování městského architekta
Funkce městského architekta byla ve městě vytvořena před cca 9 lety. Je zajišťována formou
externí spolupráce na základě smlouvy. Usnesením rady města je dále upraven rozsah záměrů,
které každý odbor povinně projednává s architektem města. Fungování je zajištěno především
důslednou komunikací uvnitř úřadu na úrovni státní správy i samosprávy.
Architekt města se účastní :
 pravidelných porad vedoucích odborů,
 pravidelných porad s určeným místostarostou
 pravidelných projednávání tzv.“Projektů města“‐ průběžně doplňovaný materiál o stavu
všech projektů z hrazených z veřejných prostředků.
Funguje úzká formální i neformální vazba mezi architektem města a odborem majetku, investic,
stavebním odborem a odborem dopravy. Respektování doporučení architekta města. Příslušní
pracovníci automaticky komunikují s architektem města ve věcech, které mohou s architekturou a
urbanismem souviset – např. změny územního plánu, větší soukromé i veřejné projekty ve všech
fázích dokumentace nebo i materiály při opravách veřejných prostor, mobiliář, prodeje a koupě
pozemků atd.
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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Komise rady města :
Bytová
Kulturní
Pro mládež a sport
Výchovy a vzdělávání
Sociálních věcí a zdravotnictví
Hospodářského rozvoje
Pro občanské záležitosti
Historická a letopisecká
Rozvoje a výstavby města
Dopravní
Životního prostředí
Prevece kriminality
Zdravého města a MA21

Zastupitelstvo města má zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor.

5.12.3 Komunikace s veřejností
Vedle Zpravodaje je veřejnost informována prostřednictvím specializovaného webu Projekty
Chrudim ( v současné době ve výstavbě). Zavedena jsou pravidelná setkání starosty s občany, dále
projednávání záměrů s veřejností nard rámec stanovený dotačními programy apod. V rámci
programu Zdravé město probíhá každoročně stanovení tzv. „desatera“, kdy občané sami
rozhodnou o projektech, které má město v následujících obdobích řešit.

5.12.4 Zhodnocení
Silnou stránkou je mnohaletá tradice využívání městského architekta a s tím související „ naučení“
úředníků na tento typ komunikace. Velmi dobré informační a komunikační vazby. Zároveň dobrá
osobnostní obsazení vedoucích pracovníků a patriotský přístup politiků za situace relativně
stabilní politické situace.

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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6

Závěry analýzy

Z provedené analýzy je zřejmé, že institut architekta města je zaveden v řadě velkých i malých
měst ČR a že lze nalézt mnoho společných rysů jejich fungování a současně odlišnosti, které
mohou představovat inspiraci pro město Brno.
Pro vyhodnocení analýzy je třeba položit a diskutovat řadu okruhů koncepčních otázek, které se
navzájem velmi prolínají a najít odpovědi, nebo varianty odpovědí pro brněnský institut
městského architekta.
Obecně zpracovatelé přijali tezi, že respektování nebo kombinování modelů existujících není
jedinou cestou, jak najít optimální model pro město Brno. Obecně analýza ukázala, že ideální
model v ČR dosud neexistuje, zdánlivé fungování různých odborů a útvarů má řadu vnitřních
nedostatků a že je také do značné míry ve vleku tradičního chápání pojmu městský architekt, resp.
ve vleku tradičního pojetí územního plánování.
Krystalizuje tedy základní otázka, do jaké míry je vhodné navazovat na tradiční české modely.
Současně je potřeba upozornit, že dále uvedené úvahy nejsou přenositelné na všechny velikostní
kategorie měst. Modely pro malá města a města střední velikosti musí z praktického hlediska
obsahovat jednodušší struktury a vazby a tím je zde činnost městských architektů postavena na
zcela jinou (vyšší?) úroveň než u velkoměst a aglomerací.
Z analýzy vyplynuly dále postavené otázky, na které existují variantní odpovědi. Jejich zodpovězení
je na delší úvahu.
1. Jaké jsou principy rozvoje moderního velkoměsta?
2. Kdo řídí rozvoj moderního velkoměsta?
3. Lze stanovit výčet aspektů, ovlivňujících rozvoj města a seřadit dle váhy nebo
významnosti?
4. Kdo je to městský architekt? Jak může do řízení moderního města přispět oblast
architektury a urbanismu, když hovoříme o městském architektovi. Jak široce je vhodné
nebo možné tento pojem chápat? Je povaha jeho práce více osobnostní nebo více
týmová? Vyžaduje město velikosti Brna osobnost městského architekta a je existence
takové osoby obhajitelná nebo je řešením tým s méně personifikovaným pojetím založený
především na obsahu činnosti, který bude přirozeně vyjadřovat oblast chápanou jako
architektonický nebo urbanistický rozvoj a kontrola? Jde jen o architektonický a
urbanistický rozvoj a jeho kontrolu nebo o další činnosti? Jaká by měla být oblast činností,
kterou architekt města vykonává?
5. Jaká by měla být oblast činností, které městský architekt využívá ke své práci, jaké
informace a vazby potřebuje?
6. Jaké další struktury města by měly využívat výstupy činnosti městského architekta?
7. Jaká by měla být vazba na politické vedení města? Jaká by měla být autonomie městského
architekta a citlivost na politické výkyvy?
8. Jaká by měla být závaznost názorů architekta města? Mají být názory architekta města
chápány jako komplexní ošetření rozvoje města, nebo jako jeden ze vstupů do
rozhodovacího procesu? Kdo tento proces řídí? Jaká je zodpovědnost architekta města?
9. Kdo by měl mít za úkol komunikaci s veřejností v otázkách rozvoje, resp. v jednotlivých
okruzích činnosti definovaných v odpovědi na otázku č. 5?
10. Jaké by měly být schopnosti, dovednosti, znalosti a v případě konkrétní osoby i osobnostní
charakteristiky městského architekta.
11. Má být městským architektem architekt?Jak řešit výběrová řízení a personální obsazení?
12. Jaké jsou existující modely a jejich hlavní výhody a nevýhody?
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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7

Návrh Institutu městského architekta v Brně ‐ obecně

7.1 Jaké jsou principy rozvoje moderního velkoměsta?
Obecnou zásadou je princip udržitelného rozvoje nikoliv v poněkud zprofanovaném pojetí
ortodoxní „trvalé udržitelnosti všeho“, ale především v myšlence vyváženosti všech hledisek. (Je
otázkou, zda podrobnost třech pilířů udržitelnosti – ekonomický, environmentální a sociální‐ je
dostatečná).
K těmto všem obecným zásadám je třeba připomenout stále vzrůstající podíl moderních
technologií v životě organismu města. Postupný odklon od funkcionalistického pojetí urbanismu
separujícího jednotlivé funkce se projevuje v silném zájmu o vytvoření skutečně pestrého a
multifunkčního prostředí pro život, což je umožňováno právě i pokrokovými technologiemi. Z výše
uvedeného vyplývá, že tradiční pojetí územního plánování se postupně mění, vyvíjí. Čím dál větší
důraz je kladen na územní průmět územního plánu, respektive na Integrovaný rozvoj sídla. Tzn.
rozvoj, kde jde ruku v ruce rozvoj územní a strategický.
Výstižně zpracoval interakci mezi plánováním územním a strategickým prof. Maier (viz příloha,
přednáška konference Cheb 2014).

Navázal na jednotlivé pořizovací procesy:
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Z výše uvedeného vyplývá, že je žádoucí, aby strategické plánování a územní plánování bylo úzce
provázáno již ve fázi svého vzniku ‐ je vhodné inicializovat co nejintenzivnější propojení
strategického a územního plánování.

7.2 Kdo řídí rozvoj moderního města?
politika

státní správa

samospráva

strategie

ekonomika

environment

sociální oblast

kultura

prostorový rozvoj‐koncepce a detail







architektura
urbanismus
veřejná prostranství
technická infrastruktura
doprava
Oblasti činností
občanská vybavenost etc.

MA

Rozvoj města je dán mnoha aspekty. Dílčí roli v rozvoji má územní plán, dílčí roli strategický plán,
dílčí roli samosprávní rozhodnutí politické reprezentace. Tyto tři aspekty dohromady vytvářejí
strategii viz. schéma výše.
V dalších úvahách je třeba zaměřit se na to, kde ve výše uvedeném schématu stojí městský
architekt.

7.3 Kdo je to městský architekt?
Profesi architekta lze v moderním pojetí chápat skutečně jako velmi všestrannou, neboť svou
činností ovlivňuje všechny složky prostředí pro život.
Při své práci musí zohledňovat a respektovat znalosti a požadavky mnoha vědních oborů a stává
se v řadě případů koordinátorem. Toto chápání předurčuje profesi architekta jako vhodnou pro
komplexní zaštítění problematiky rozvoje. Jen těžko lze nalézt profesi, ve které by složka
komplexnosti byla takto hluboce obecně vnímána. Na druhou stranu nelze říci, že architekt je
automaticky těchto komplexních činností schopen.
Pojem městský architekt je obecně spojován s osobou s určitými kvalifikačními a kvalitativními
vlastnostmi, která odpovídá za rozvoj sídla v oblastech architektury a urbanismu.
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Takové pojetí je běžné ve městech do cca 30‐ 40.000 obyvatel a městský architekt je jednotlivec,
který úkony vykonává sám.
Ve větších městech se jedná o tým lidí, vedený vedoucím týmu, tento vedoucí je pak vnímán jako
hlavní architekt. S tím jsou ovšem spojeny další dovednosti a rozšíření okruhu činností.
Činnost architekta města v souvislosti s rozvojem města je třeba chápat ve dvou variantách:
V užším pojetí jde zejména o tyto oblasti:






územní plán a jeho koncepce
stavební kultura a kvalita staveb
kvalita veřejných prostranství
kvalita stavebního detailu
připomínkování ostatních oblastí

V širším pojetí:





komplexní vize směrování města
katalyzátor rozvoje se silným vlivem a postavením
účinná brzda nesprávných rozhodnutí
+ užší pojetí

Pro město velikosti Brna není zřejmě užší pojetí vhodné, neboť by sloužilo jen jako jakési alibi.
Aby funkce městského architekta měla význam, je třeba eliminovat fluktuaci jejích představitelů.
Tedy vytvořit stabilní podmínky a zohlednit i znalosti řízení lidských zdrojů, možnosti profesního
růstu, odpovídající oceňování a podobně.
Je otázkou, zda samotná funkce hlavního architekta města není u významných měst již svou
podstatou kontroverzní. Profese architekta zakládá jistou míru prosazování osobností někdy až na
hranici egocentrismu. Je vůbec možné vybrat mezi kvalifikovanými architekty jednotlivce, který
bude všemi respektován, který nebude pod konkurenčním tlakem, pod drobnohledem soupeřů
nebo odpůrců? Přeruší tento architekt dosavadní kariéru a spolehne se na politicko‐úřední
aparát?
Rozsah činností jednoznačně protíná státní správu i samosprávu. Výchozí hypotézy, že činnost
architekta města by měla být více méně samosprávná, se rozborem ukazují jako mylné. Úkoly
státní správy např. v cílech a úkolech územního plánování úzce souvisí s činností architekta města.
Stavební zákon v § 19 uvádí mimo jiné:
(1) Úkolem územního plánování jezejména
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území,
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvojsídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
Zároveň je potřeba upozornit na významné postavení stavebního úřadu ‐ viz. § 90 stavebního
zákona:
V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu
a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
Uvedené výňatky ze stavebního zákona představují typické činnosti městského architekta v režimu
státní správy, nikoli samosprávy.
Obecně nejde o problém zařazení institutu architekta města, ale o nastavení správného způsobu
plánování rozvoje, z čehož následně vyplyne postavení AM.
Vedle těchto otázek je klíčové:
– nastavení pravidel komunikace
– personální obsazení, nejen institutu architekta, ale i odborů, se kterými bude
spolupracovat
– odpovídající velikost‐ počet pracovníků
– odpovídající systém oceňování
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8

Návrh Institutu městského architekta v Brně – modely fungování

Modely fungování jsou řazeny dle zadávací dokumentace. Principy jednotlivých modelů mohou
generovat řadu variant. V modelech jsou zohledněny výstupy analýzy, doporučeny optimální
varianty. V rámci dalšího zadání se dají varianty dopracovat ve svých minimálních, nebo
kombinovaných podobách. Například model fungování u magistrátu předpokládá, že součástí
ředitele rozvoje bude i správa majetku města v optimální variantě. Návrh lze modifikovat, tím, že
se stanoví informační kanál mezi stávajícím odborem a nově vzniklým, přitom hierarchie zůstane
stávající. Zároveň je ve všech modelech zohledněna veřejnost, jako důležitý partner politický i
odborný.
U jednotlivých modelů je vždy nejdříve uvedeno grafické schéma, dále je uveden popis základních
aktivit a vazeb, který jsou pro daný model určující, v podrobnosti, která je potřebná pro pochopení
fungování modelu. Detailnější rozpracování není v této úrovni rozpracovanosti smysluplné.
Je třeba mít na zřeteli, že tento návrh jednotlivých modelů je spíše diskusní podklad, navozující
základní otázky a teze, které musí být podrobeny široké diskusi.
Zároveň ve všech modelech je architekt města vnímán jako „pouze“ jeden ze vstupů do
rozhodovacího procesu, nikoli hlava všeho rozhodování o území napojená přímo na primátora
s právem veta. Podle zhotovitelů takové postavení architektovi nepřísluší.
Pozn.: Pokud je uvedena konkrétní funkce ředitel, náměstek, architekt apod., je tím vždy míněna i ředitelka,
náměstkyně, architektka apod.
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8.1 Model 1 ‐ samostatný útvar magistrátu města
8.1.1 Schéma fungování:

8.1.2 Popis schématu:
Schéma vychází z členění na:
a. Politickou reprezentaci, která se dále dělí na:
a. Volené zastupitele – primátor, náměstci, radní, řadoví zastupitelé
b. Zastupitelem delegovaní odborníci do komisí v poměru mandátních křesel
b. Odbornou veřejnost, která se dále dělí na:
a. Radu odborníků, jedná se o akční výbor zvolený (nejlépe formou
hlasování, jsou možné i další formy – losem apod.)
b. Rada odborníků je volena ze zásobníku odborníků, kteří budou
nominování na základě poptávky širší politické veřejnosti, po konzultacích
s oborovými institucemi, kterými jsou zejména komory, vysoké školy,
apod.
c. Výkonnou složku, která může být obsazena:
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. a Ing. arch. Václav Zůna, březen 2015
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a. Zaměstnanci na plný nebo částečný úvazek v pozici úředník, nebo
neúředník.
b. Externími spolupracovníky na dohodu o provedení práce případě
mandátní smlouvu, případně úkolově na základě vystavené faktury.
V rámci schématu jsou výše popsané kategorie uvedené jako Politická síla, Odborná síla a
Výkonná síla.
Návrh vychází ze stávajícího rozložení sil na radnici, kde by došlo k přesunu některých kompetencí
pod jednoho náměstka, tak aby došlo k úplné interakci jednotlivých složek úřadu.
Model přichází z myšlenkou vytvoření nové odborné síly – Rady odborníků, která by byla
poradním orgánem nezávislým na politickém rozložení sil po volbách. Tento by prostřednictvím
své rady mohl oponovat výsledkům vytvořeným výkonnou složkou, případně by mohl vytvořit
opozici ke komisím, které mají spíše politický rozměr. Činnost by nemusela záviset pouze
v oponování, ale v některých diskutovaných případech by mohla vytvářet i pracovní týmy na dobu
určitou, které by pracovali ad hoc na zadaném tématu. Členové rady by velmi úzce spolupracovali
s určeným náměstkem, a zprostředkovávali by komunikaci mezi zásobníkem a náměstkem.
Činnost Výkonné síly předpokládá rozdělení do čtyř, respektive pěti odborů:
1. Odbor stavebního úřadu se bude starat především o umísťování a povolování staveb.
2. Odbor rozvoje města by se staral zejména o fyzické hmatatelné statky v rámci města,
které se dají rozdělit z pohledu měřítka na urbanistické celky, stavby a detail města.
Z pohledu časové osy se dají rozdělit na ty, co byly a je potřeba o ně dále pečovat –
památky, na ty co jsou údržba zeleně, infrastruktura, majetek města a na ty co se
připravují investiční činnost ve městě. Ředitel odboru rozvoje města by mohl být hlavní
architekt.
3. Odbor územního plánu by měl v kompetenci především pořizování a zpracování územně
plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Součástí odboru by byl i úsek
zprávy IT technologií a mapových podkladů pro potřeby úřadu, případně veřejnosti.
4. Odbor strategického plánu by se staral především o pořizování, zpracování a aktualizaci
strategického plánu s navazujícími vizemi rozvoje města, s navazujícími koncepčními
rozhodnutími. Součástí odboru by do budoucna mohl být i věda a výzkum na poli
strategických rozhodnutí v rámci města.
5. Odbor pro komunikaci by byl zřízen napříč celým úřadem a měl by speciální roli
v informování a vzdělávání veřejnosti. Součástí jeho náplně by bylo především
zprostředkování komunikace mezi jednotlivými částmi úřadu, zároveň by
zprostředkovával komunikaci a prezentaci s okolním světem. Odbor by dále plnil i
vzdělávací a konzultační roli v rámci úřadu.

8.1.3 Jednotlivé vazby v rámci modelu:
Jednotlivé složky by byly mezi sebou provázány horizontálně vždy úrovní jednotlivých ředitelů a
komunikačním odborem a vertikálně prostřednictvím určeného náměstka a stávající hierarchie
úřadu. Tzn. komise s přímou vazbou na radu města. Rada města přímou vazbou na zastupitelstvo
města. Nově by byla vytvořena přímá vazba mezi Odbornou radou a určeným náměstkem.
Výhody: Soustředění institutu MA v těsném kontaktu s úředním aparátem, v rámci organizační
struktury poměrně pevné postavení s malou citlivostí na politické výkyvy (vyjma personálního
obsazení). Existence pouze jediného institutu omezuje vnitřní spory (na rozdíl od modelu 2).
Podobné činnosti jako ostatní odbory‐ podobné chápání principů a zvyklostí. Jednoznačné
stanovení odpovědností.
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Nevýhody: Spíše byrokratická struktura omezující tvůrčí volnost architekta, soustředění na mnoho
formalit. Celkově tradiční svým způsobem zkostnatělý model. Tvůrčí pak zůstává Rada odborníků,
která může trpět fluktuací, vnitřními spory nebo politickými zájmy nebo změnami. Absence
jednoho držitele dlouhodobé koncepce.
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8.2 Model 2 ‐ magistrát a příspěvková organizace města
Tento model vychází z teze rozdělení činností úřadu na koncepční, kontrolní, iniciační, tvůrčí a
mediační. Oproti zadání je model rozšířen z pozice modelu příspěvkové organizace na model ‐
magistrát a příspěvková organizace. Současná legislativa neumožňuje přenést působnost činnosti
státní správy na třetí organizaci, proto je zde potřeba činnost institutu rozdělit.

8.2.1 Schéma fungování:

8.2.2 Popis schématu:
Schéma vychází z členění na:
1. Politickou reprezentaci, která se dále dělí na:
a. Volené zastupitele – primátor, náměstci, radní, řadoví zastupitelé
b. Zastupitelem delegovaní odborníci do komisí v poměru mandátních křesel
2. Výkonnou složku, která může být obsazena:
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a. Zaměstnanci na plný nebo částečný úvazek v pozici úředník, nebo neúředník.
b. Externími spolupracovníky na dohodu o provedení práce případě mandátní
smlouvu, případně úkolově na základě vystavené faktury.
V rámci schématu jsou výše popsané kategorie uvedené jako Politická síla a Výkonná síla.
Návrh vychází ze stávajícího rozložení sil na radnici, kde by došlo k přesunu některých kompetencí
pod jednoho náměstka, tak aby došlo k úplné interakci jednotlivých složek úřadu.
Model vytváří nový pohled na jednotlivé činnosti institutu. Neodděluje pouze oblasti státní správy
a samosprávy, ale rozlišuje zařazení AM pomocí jiné systematizace činností ‐ podle dovedností,
které s jeho činnostmi souvisejí.
1.
2.
3.
4.
5.

Koncepční
Kontrolní
Iniciační
Tvůrčí
Mediační

Koncepční
– Tvorba a udržení koncepce rozvoje sídla jako celku
– Koncepce urbanistická
– Koncepce veřejné infrastruktury
– Koncepce hospodářského rozvoje
– Koncepce dotační politiky
– Koncepce majetkové politiky
– Koncepce práce s veřejností
– Koncepce investičních záměrů města a spolupráce při jejich přípravě
Tato oblast vyžaduje dokonalé informační toky v co nejbližší vazbě na odbory strategie, rozvoje,
investic, majetku a dopravy ale i na politické vedení, zejm. Primátor, RM, ZM. Zároveň vyžaduje
spolupráci s tvůrčí složkou.
Kontrolní
– Vyjádření/stanovisko k investičním záměrům města
– Vyjádření/stanovisko k soukromým projektům
– Vyjádření k rozhodnutím mimo procesy AM – převody majetku apod.
Oblast vyžaduje úzkou informační vazbu na koncepční činnost a umísťování staveb, současně
vazby na politické vedení.
Iniciační
– sledování naplňování koncepční oblasti
– vyhledávání problematických oblastí rozvoje města
– návrhy opatření
– sledování zahraničních trendů
– vzdělávání, účast na konferencích
Vyžaduje informace z koncepční oblasti, ale blíží se tvůrčí činnosti. Založeno na svobodě
uvažování. Částečně funguje jako supervize ostatních oblastí činnosti.
Tvůrčí
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–

vytvoření konkrétních architektonických dokumentů, studií, publikací apod.

Vyžaduje specifické vybavení a specifické schopnosti, založeno na svobodě uvažování, bez tlaků,
zároveň s detailními informacemi o území. Vůbec nesouvisí nebo by neměla souviset s úřední
složkou.
Mediační
– prezentování a prosazovaní, obhajování a zdůvodňování opatření vůči všem stranám,
zejména politici, veřejnost, developeři
Vyžaduje zvláštní schopnosti komunikace.
Na výše uvedeném je zřejmé, že tyto okruhy činností pokrývají vše, co se ukázalo v analytické části
jako náplní práce odborů a útvarů architektury a urbanismu všech zkoumaných měst a současně
se jedná o oblasti velmi odlišné.
Zde nastává otázka, zda všechny oblasti může vykonávat jeden institut a zda to bude institut
byrokratický nebo institut tvůrčí, zkrátka jestli hlavní architekt Brna bude více vázán povinnostmi,
nebo bude mít svobodnější ruku v konání?
Proto se ukazuje, že je možné rozdělit potřebné oblasti do dvou skupin, nikoli však na státní
správu a samosprávu, ale invenční a výkonnou.
Invenční složka – Brněnský atelier tvorby a rozvoje – BRATR ‐ zahrnuje oblasti:
- iniciační
- tvůrčí
- mediační
Svobodné, nezávislé, důvěryhodné, aktivní, bez právní opory a vlivu, hodně citlivé na politickou
situaci. Umožňuje externí spolupráci s renomovanými odborníky ad hoc.
Vedoucí BRATRa je zároveň hlavním architektem Brna.
Výkonná složka – Odbor brněnského rozvoje ‐ OBR – zahrnuje oblasti:
- koncepční
- kontrolní
Ve struktuře magistrátu odbor s přímou vazbou na primátora. Politicky závislý, ale stabilní. OBR
využívá BRATRa a prosazuje jeho činnosti u ostatních odborů a politiků. Obsahuje oddělení
strategie, územního plánu se všemi koncepcemi a úřadem územního plánování, oddělení investic,
dotační management a oddělení architektury a urbanismu, které je současně stavebním úřadem.
Vedoucí odboru je především profesionální manažer, není architektem města.

8.2.3 Jednotlivé vazby v rámci modelu:
Jednotlivé složky by byly mezi sebou provázány horizontálně vždy úrovní jednotlivých ředitelů a
vertikálně prostřednictvím určeného náměstka a stávající hierarchie úřadu, tj. s přímou vazbou na
radu města. Rada města přímou vazbou na zastupitelstvo města. Zvláštní pozornost bude na
horizontální propojení ředitelů jednotlivých sekcí mezi úřadem a příspěvkovou organizací.
Základní myšlenkou je, že bratr tvoří a obr to formálně a právně prosazuje a zasazuje do
oficiálních dokumentů. Založeno na jejich vzájemné spolupráci a zakotvení právních vazeb. Bratr
není sluha ale spolupracovník obra.
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Výhody: Tvůrčí složka neomezena byrokracií. Zároveň poměrně odolná vůči nátlaku, svobodná.
Politicky citlivá, snadno zrušitelná, avšak úřední složka – OBR má silné postavení k prosazení a
udržení tvůrčí složky, která může držet nezávislé koncepce. Možnost externích spolupracovníků
BRATRa je efektivní.
Nevýhody: Možnost vnitřních sporů mezi BRATRem a OBRem v případě nevhodného personálního
obsazení. Určitá nekontrolovatelnost činností BRATRa – v rámci rozpočtu mohou vytvářet i
idealistické vizionářské nesmysly, což u úřední složky takto nehrozí. Problematické stanovení
odpovědností.
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8.3 Model 3 ‐ magistrát a obchodní společnost (servisní organizace)
Tento model vychází z teze rozdělení činností úřadu na výkon státní správy a samosprávy. V rámci
úřadu zůstane činnost pořizovací, kontrolní a mandatorní. V rámci servisní organizace bude
prováděna činnost návrhová a tvůrčí.

8.3.1 Schéma fungování:

8.3.2 Popis schématu:
Schéma vychází z členění na:
1. Politickou reprezentaci, která se dále dělí na:
a. Volené zastupitele – primátor, náměstci, radní, řadoví zastupitelé
b. Zastupitelem delegovaní odborníci do komisí v poměru mandátních křesel
2. Odbornou veřejnost, která se dále dělí na:
a. Radu odborníků, jedná se o akční výbor zvolený (nejlépe formou hlasování, jsou
možné i další formy – losem apod.)
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b. Rada odborníku je volen ze zásobníku odborníků, kteří budou nominování na
základě poptávky širší politické veřejnosti, po konzultacích s oborovými
institucemi, kterými jsou zejména komory, vysoké školy, apod.
3. Výkonnou složku, která může být obsazena:
a. Zaměstnanci na plný nebo částečný úvazek v pozici úředník, nebo neúředník.
b. Externími spolupracovníky na dohodu o provedení práce případě mandátní
smlouvu, případně úkolově na základě vystavené faktury.
V rámci schématu jsou výše popsané kategorie uvedené jako Politická síla, Odborná síla a
Výkonná síla.
Výkonná síla je dále členěna na úřední složku – zaměstnance úřadu a neúřední složku
zaměstnance servisní organizace, které by měla spíše statut ateliéru s vedením, které by se
zodpovídalo nejlépe přímo radě města.
Z činností by v rámci úřadu byly zřízeny 2 odbory, jeden starající se o materiálno obce odbor
rozvoje, a druhý starající se o plánování odbor územního a strategického plánu. V náplni odborů
by šlo zejména o udržení mandatorních činností města. Odbor územního a strategického plánu by
byl pouze pořizovatelem těchto plánů.
Servisní organizace by byla motorem činností. Řešila by různé koncepce, zpracovávala by na
základě zadání z města územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci a strategické
plány. Plnila by zároveň mediační úlohu v rámci komunikace s úřadem a v rámci komunikace
s veřejností.
Na rozdíl od modelu příspěvkové organizace, by servisní organizace fungovala na základě
mandatorní smlouvy, kde by byla financována, dle odvedených a převzatých výkonů.

8.3.3 Jednotlivé vazby v rámci modelu:
V rámci úřadu by mezi sebou byly složky provázány horizontálně na úrovni jednotlivých ředitelů a
vertikálně na úrovni s určeným náměstkem a komisemi. Úzká vertikální vazba by musela být
postavena mezi ředitelem servisní organizace a radou, horizontální mezi ředitelem servisní
organizace a ostatními řediteli v rámci městského úřadu a určeným náměstkem a radou
odborníků. Ředitel servisní organizace by současně mohl být hlavním architektem města Brna.
Rada odborníků fungování modelu nepodmiňuje, je pouze možným doplňkem.
Výhody: Servisní organizace silně tvůrčí.
Nevýhody: Servisní organizace kdykoli zrušitelná, bez silného právního postavení a závaznosti
názorů. Servis ‐ sluha na vyžádání, nikoli partner.
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8.4 Model 4 ‐ poradní sbor samosprávy
Návrh předpokládá udržení stávajícího rozložení sil v rámci magistrátu města Brna. Doplňuje
pouze skupinu odborníků, s kterou by dle potřeby byly diskutovány stěžejní otázky rozvoje města.

8.4.1 Schéma fungování:

8.4.2 Popis schématu:
Schéma vychází z členění na:
1. Politickou reprezentaci, která se dále dělí na:
a. Volené zastupitele – primátor, náměstci, radní, řadoví zastupitelé
b. Zastupitelem delegovaní odborníci do komisí v poměru mandátních křesel
2. Odbornou veřejnost, která se dále dělí na:
a. Radu odborníků, jedná se o akční výbor zvolený (nejlépe formou hlasování, jsou
možné i další formy – losem apod.)
b. Rada odborníku je volen ze zásobníku odborníků, kteří budou nominování na
základě poptávky širší politické veřejnosti, po konzultacích s oborovými
institucemi, kterými jsou zejména komory, vysoké školy, apod.
3. Výkonnou složku, která může být obsazena:
a. Zaměstnanci na plný nebo částečný úvazek v pozici úředník, nebo neúředník.
b. Externími spolupracovníky na dohodu o provedení práce případě mandátní
smlouvu, případně úkolově na základě vystavené faktury.
V rámci schématu jsou výše popsané kategorie uvedené jako Politická síla, Odborná síla a
Výkonná síla.
Model přichází z myšlenkou vytvoření nové Odborné síly, která by byla poradním orgánem
nezávislým na politickém rozložení sil po volbách. Tento by prostřednictvím své rady mohl
oponovat výsledkům vytvořeným výkonnou složkou, případně by mohl vytvořit opozici ke
komisím, které mají spíše politický rozměr. Činnost by nemusela záviset pouze v oponování, ale
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v některých diskutovaných případech by mohla vytvářet i pracovní týmy na dobu určitou, které by
pracovali ad hoc na zadaném tématu. Členové rady by velmi úzce spolupracovali s určeným
náměstkem a zprostředkovávali by komunikaci mezi zásobníkem a náměstkem.
Model fungování rady a zásobníku rady by mohl být založen na principu vytváření diskusních
témat, která by byla předem diskutována mezi radou odborníků a určeným náměstkem. Na
základě témat by rada odborníků ve spolupráci se zásobníkem odborníků připravila krátké
iniciační příspěvky pro zásobník odborníků, které by uvedly odborné plénum do problému, po té
by se v užších pracovních skupinách konkretizovala nastolená témata. Členové by mohli být
například voleni z obecně uznávaných nezávislých odborníků, tím by byla zajištěna jejich
důvěryhodnost.

8.4.3 Jednotlivé vazby v rámci modelu:
Nově vzniklá rada odborníků by byla přímo podřízená určenému náměstkovi, který by
zprostředkovával tok informací mezí radou odborníků a složkami města. Jednalo by se především
o tok informací mezi jednotlivými úseky, respektive odbory města a radou odborníků a o tok
informací mezi komisemi radou města a radou odborníků. Možná by se dal i stanovit obecný
princip, že by se jednání komisí, případně jednání porad úsekových vedoucích, nebo náměstků
mohl účastnit delegovaný člen rady odborníků.
Výhody : bez větších zásahů do struktury magistrátu
Nevýhody: použitelné pouze ad hoc na velké projekty, chybí držitel dlouhodobé koncepce

9

Návrh Institutu městského architekta v Brně – shrnutí

9.1 Shrnutí návrhu jednotlivých modelů
Výše uvedené modely fungování představují hlavní možnosti fungování institutu městského
architekta v Brně. Z jejich zpracování vyplývají radikálnější formy změny struktury fungování
města Brna a méně radikální. Modely se dají mezi sebou kombinovat.
U jednotlivých modelů není úplně precizovaná forma konkrétního obsahu činnosti jednotlivých
složek, které jsou uvedeny spíše rámcově. V okamžiku většího upřesnění jednotlivých činností by
byly modely dále nečitelné a hlavně mezi sebou navzájem neporovnatelné. Rovněž není
podrobněji rozepsán rozdíl mezi jednotlivými právními formami externích navrhovaných subjektů.
Předpokládáme větší upřesnění v dalších krocích tvorby institutu. Toto upřesnění by mělo být na
základě hlouběji prodiskutované modelu a je logickým pokračováním dalšího rozpracování tohoto
díla.
Jednotlivé modely a jejich podrobnost je stanovena na základě v úvodu uvedené analýzy a
zkušeností zpracovatelů. V této fázi je neúčelné doporučovat bez dalšího projednání s
municipalitou některý z modelů. Zpracovatelé předpokládají po odevzdání nějakou další, širší
diskusi, z které by vyplynul upřednostňovaný model, který by se dal dopracovat ve větší
podrobnosti.
V krátkosti by se daly jednotlivé modely charakterizovat takto:
1. model znamená úpravu struktury úřadu, doplněný o nový poradní sbor odborníků.
2. model je sleduje především obsahovou stránku činnosti je rozdělen na městskou část
Odbor brněnského rozvoje ‐ OBR (činnosti koncepční a kontrolní) a na část příspěvkové
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organizace Brněnský ateliér tvorby a rozvoje – BRATR (činnosti iniciační, tvůrčí a
mediační).
3. model je postaven na rozdělení činnosti státní správy a samosprávy, kde je státní správa a
část samosprávy součástí úřadu, a vedle toho vzniká servisní organizace, která na základě
zadání zpracovává konkrétní úkoly pro město Brno.
4. model nepředpokládá nějaké zásadnější změny ve struktuře, pouze doplňuje stávající stav
o poradní orgán odborníků.
Důležitým postřehem jdoucím napříč všech modelů je skutečnost rozdělení činností Institutu
z pozice mandátu na politickou, odbornou a výkonnou. Z hlediska obsahu činnosti na praktický
výkona vize.

9.2 Doporučení dalšího postupu
V dalším postupu zhotovitel předpokládá prezentaci jednotlivých modelů před politickou a
odbornou veřejností, z které by měli vzejít další impulsy k precizaci, případně ke kombinaci
navržených modelů.
Forma prezentace před politickou reprezentací je nejvhodnější prostřednictvím orgánů města,
tzn. komisí, rady, případně zastupitelstva. Forma prezentace určí zadavatel ‐ prostřednictvím
tiskového materiálu, ppt prezentace, diskusí, případně kombinací metod.
Forma prezentace s odbornou veřejností je nejlepší prostřednictvím již existujících kanálů
například Urban centra, případně prostřednictvím webu, médií, případně osobních setkání
s vedoucími představiteli.
Na základě výsledků diskuse by mohlo dojít k definování směru upřesnění modelu, jeho
legitimizace a uvedení do života.

10 Závěr, zdroje, přílohy
Materiál byl zpracován na základě dlouholeté zkušenosti s problematikou městských architektů
obou zpracovatelů. V materiálu byly použity především podklady z vlastní práce a studia
problematiky, dále podklady z jednotlivých přednášek a konferencí, kterých se zpracovatelé
zúčastnili, případně ke kterým je možno stáhnout obsah z webu. Autoři jsou uvedeni u každého
z citovaných příspěvků.
U obecných úvodů z jednotlivých měst bylo použito dat z wikipedie, stejně jako některá
vyobrazení jsou převzata z webu. Organizační struktury měst byly poskytnuty městy na základě
osobní návštěvy, případně byly staženy z oficiálních stránek měst.
Jednotlivé informace jsou pro potřeby textu kráceny, plné verze je možno stáhnout vždy u
uvedených měst na jejich oficiálních stránkách.
Přílohou dokumentu je digitální nosič s:
- kompletním obsahem jednotlivých příspěvků z konferencí
- podklady obdržených od analyzovaných měst
- emaily korespondence zabývající se problematikou MA
- zápisy z jednotlivých výrobních výborů
- prezenčními listinami z jednotlivých výrobních výborů
Foto na titulní straně : http://www.gotobrno.cz/en/cathedral‐of‐st‐peter‐and‐paul
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