Oznámení o konání konference
na téma:

Termín konání:

5. – 7. 10. 2016
Místo konání:

Hotel Adria a Františkánský refektář Farnosti Panny Marie Sněžné, Praha 1
Rámcový program konference:

Středa 5. 10. 2016

(dobrovolná část programu pro zájemce)
15:00
příjezd účastníků do Prahy
16:00
večerní neformální setkání v hotelu Adria, Praha 1
- přivítání účastníků konference
- představení programu konference
17:00
podvečerní exkurze – prohlídka celého objektu Staroměstské radnice
(kaple, sály, podzemí, věž)

Čtvrtek 6. 10. 2016

Hlavní program konference:
10:00
zahájení dopoledního bloku konference
I. přednáškový blok
Mgr. Jiří Skalický (ředitel OPP MHMP) – Úvodní slovo
Ing. Pavla Melková, PhD. (IPR) – Manuál tvorby veřejných prostranství
11:00 – 11:30
coffee break
•
•

II. přednáškový blok
•
•

Mgr. Jiří Vajčner, PhD., (ředitel OPP MK ČR) – Novostavby v historickém prostředí
Mgr. Petr Šusta (OPP MHMP) – Příručky OPP MHMP – zahrádky a reklamní značení
Moderovaná diskuse k předneseným příspěvkům

13:00
14:00
•
•
•

polední přestávka s občerstvením
zahájení odpoledního bloku konference
III. přednáškový blok
Mgr. Marcela Šejnohová (OPP MHMP) – Památkově chráněné lokality jako součást
veřejného prostoru
Jan Adámek - Sdružení Nového Města pražského, z.s. – Využití veřejného prostoru v praxi –
Václavské náměstí, Praha
Agata Chmielowska - Space, Memory and Content. Historical Public Places in
Contemporary Wrocław

16:00 – 16:30

coffee break

Moderovaná diskuse k předneseným příspěvkům
17:30
ukončení programu
18:00
večerní projížďka lodí Prahou
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Pátek 7. 10. 2016
10:00
•
•

zahájení dopoledního bloku konference
IV. přednáškový blok

JUDr. Martin Zídek (ředitel Památkové inspekce MK ČR) – Odstraňování staveb
Mgr. Petra Dušková (OPP MHMP) – Praktické poznatky MHMP OPP při výkonu
státní památkové péče v oblasti veřejného prostoru

10:40 – 11:00 coffee break
V. přednáškový blok
•
•

JUDr. Eva Novaková (ředitelka ZIO MHMP) – Problematika tržního řádu
PhDr. Ladislav Zikmund-Lender – Památka monumentu (pomníky a památníky
v památkově chráněném území)
Moderovaná diskuse k předneseným příspěvkům

12:15
13:00

polední přestávka s občerstvením
ukončení konference

Mediální partner konference:

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Soukupová - specialistka v oblasti památkové péče
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĔSTA PRAHY
Odbor památkové péče
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
tel.: 236 002 064
e-mail: martina.soukupova@praha.eu
http://www.praha.eu

Témata k jednání a diskusi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veřejný prostor v památkově chráněných územích (mobiliář, povrchy apod.)
Legislativa v oblasti veřejného prostoru v památkově chráněných územích
Reklama a reklamní zařízení ve veřejném prostoru v památkově chráněných územích
Stavební záležitosti (střešní krajina, nástavby atd.)
Zahraniční příklady
Prostor pro příspěvky účastníků Konference – diskuzní stoly
Různé (tvorba koncepce, ediční činnost, granty, možnosti financování atd.)

Tato konference je pořádána pouze pro předem přihlášené účastníky z řad odborné veřejnosti.
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