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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  p ov ěřu j e  

1. Ing. arch. Jana Hroudu, zastupitele města 

a) vypracováním koncepce „Kanceláře architektury města“ , s finančním 

omezením pro maximalistickou verzi budoucího ročního rozpočtu této 

Kanceláře ve výši 30 000 tis. Kč, a předložením této koncepce na jednání 

Zastupitelstva města Ústí nad Labem, a to nejpozději  

16. 9. 2019  

 

B )  s ouh l as í  

1. s uzavřením dohody o provedení práce mezi Statutárním městem Ústí nad Labem 

a Ing. arch. Janem Hroudou za účelem zpracování koncepce dle bodu A) 1. a) 

tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

 

 
Cílem připravované koncepce „Kancelář architektury města“ (dále jen koncepce) je definovat 

stabilní rozvoj města a jeho nejbližšího okolí a zajistit tak konsenzuálního pojetí rozvoje pro 

delší časové období bez politických vlivů.  

 

Důvodem přípravy koncepce jsou dlouhodobé neúspěšné snahy o obsazení míst městského 

architekta na Oboru investic a územního plánování. Vznik „Kanceláře architektury města“ má 

zajistit meziodborovou koordinační činnost a pomoci samosprávě řešit návrhy přístupu 

k jednotlivým strategickým cílům, územnímu rozvoji, rozvoji veřejného prostoru, řešení 

veřejných prostranství a investičních záměrů. Důležitým cílem je rovněž zajištění veřejné  

prezentace uvedených témat a zapojení občanů do řešení těchto témat.  

 

Koncepce bude zpracována ve vazbě na realistické finanční možnosti města a budou 

prověřeny přístupy a možnosti řešení u podobně velkých měst.  

 

Koncepce bude vypracována ve variantách řešení, s finančním omezením pro  

maximalistickou verzi budoucího ročního rozpočtu Kanceláře ve výši 30 000 tis. Kč. Každá 

z variant bude obsahovat personální požadavky (počet a definování obsahu práce a 

odpovědnosti), jasně stanovené činnosti, úkoly, odpovědnosti a pravomoce, finanční 

náročnost na rozpočet města a právní formu. Ke každé z variant bude stanoven časový 

harmonogram přechodu na novou formu řízení. Každá z varinat bude obsahovat své přínosy 

tak i hrozby. U každé z variant bude uveden dopad na organizační strukturu úřadu Magistrátu 

města Ústí nad Labem. 

 

Koncepce bude předložena nejpozději na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 16. 9. 

2019. 

 

Přípravou koncepce bude pověřen Ing. arch. Jan Hrouda. Vzhledem k rozsahu splnění tohoto 

individuálního úkolu a odhadované časové dotaci 1 den/týden, bude s pověřeným zastupitele 

uzavřena Dohoda o provedení práce na dobu určitou: od schválení tímto úkolem a pověření 

zastupitelstvem města, tj. od 18. 2. 2019 do 16. 9. 2019. Hodinová sazba v tomto případě činí 

310,- Kč/hod a bude účtována dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odměna bude 

vyplácena měsíčně po dobu plnění úkolu. 

 

V době přípravy koncepce bude zajištěna spolupráce s potřebnými odbory Magistrátu města 

Ústí nad Labem a poskytnuty veškeré informace a materiály, o které bude požádáno. 

K přípravě koncepce budou přizváni externí odborníci a koncepce bude projednána 

s odbornou veřejností v Ústí nad Labem. 

Rada města Ústí nad Labem bude pravidelně informována o postupu přípravy koncepce a 

učiněných krocích prostřednictvím ústní informace určenou radní pro územní plánování Ing. 

Evou Fialovou případně přizvaným hostem pověřeným přípravou koncepce - Ing. arch. Janem 

Hroudou. 

 

 
 


