
 
 

 

 
 

Akce je realizována v rámci projektu NSZM ČR s názvem  

SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY ZA POMOCI METODY MA21. 

Akce je podpořena finančními prostředky ESF, které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost. 

 

 

 

Inspirativní diskuse Národní sítě Zdravých měst ČR 

:: KVALITNÍ BYDLENÍ VE MĚSTECH :: 

19. dubna 2016, 10 – 12 hod. 

PRAHA, Magistrát Hl. města Prahy  Mariánské nám. 2, zasedací sál zastupitelstva  

Inspirativní diskuse otevřená všem zájemcům o témata 
  právní aspekty architektonických soutěží :: seniorské bydlení :: sídliště a jejich dlouhodobá vize   

Akcí Vás provedou zástupci České komory architektů, Fakulty architektury ČVUT, Centra kvality bydlení  
a Národní sítě Zdravých měst. Přijďte i Vy se svými zkušenostmi a dotazy! 

 
9:30 – 10:00      Registrace účastníků 

10:00 – 12:00     

::  Zdravá města, obce a regiony – kvalitní místa pro život 
Ing. Petr Švec, Národní síť Zdravých měst ČR, Výbor RVUR pro udržitelné  municipality 

::  Seniorské bydlení – vzorové projekty  
     Ing. arch. David Tichý Ph.D., Fakulta architektury ČVUT 

Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry pro 

Vaši inspiraci - urbanistické i architektonické řešení, které odpovídá soudobému chápání 
kvalitního bydlení, které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i 

provozních výdajů a počítá s přijatelnou výší nájemného :: 

::  Sídliště – a jak dál? 
     Ing. arch. Filip Tittl, Centrum kvality bydlení 

Panelová sídliště představují specifické oblasti měst nejen v České republice, ale i v 

celém středoevropském regionu. Jak má vypadat dlouhodobá vize těchto území? Jakým 
způsobem do nich koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich transformace ve 
fungující a atraktivní součásti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího 
negativního vývoje v rámci středoevropského prostoru? Stručné shrnutí side-eventu 
evropského HABITAT :: 

::  Architektonické soutěže v praxi měst – právní aspekty 
     RNDr. Milan Svoboda, Česká komora architektů 

Panelová diskuse architektů a právníků České komory architektů na téma příkladů 

využití architektonických soutěží při zadávání veřejných zakázek měst – jak nastavit, 
čeho se vyvarovat, jak se studentskými soutěžemi ad.? :: 

 

12:30 – 15:00 
     Zasedání Valné hromady NSZM ČR  

     :: uzavřené jednání pouze pro členy asociace :: 

 
 

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 13. 4. 2016: 
http://www.zdravamesta.cz/kvalitni-bydleni 

 
Kontakt pro další informace: Kancelář NSZM ČR, T: 606 755 374, E: info@nszm.cz  
 
Akce je bez účastnického poplatku, registrace na akci je povinná.  

V případě naplnění kapacity mají přednost dříve přihlášení účastníci. 

http://www.zdravamesta.cz/kvalitni-bydleni
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