TISKOVÁ ZPRÁVA

Rada města Kutná Hora byla informována o výběru městského architekta
Kutná Hora, 5. 11. 2019
Rada města Kutná Hora byla na svém zasedání dne 27. 11. 2019 informována o proběhlém výběrovém řízení na
pozici městského architekta, jehož vítězem se stal Ing. arch. Dott. Ing. Petr Janoš. Vybraný městský architekt by
měl svou činnost započít od 1. 1. 2020.
Město Kutná Hora dne 22. 7. 2019 vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pozice městského
architekta. Konečný termín pro podání přihlášek byl určen 31. 10. 2019 a v uvedeném termínu se
přihlásilo celkem 8 uchazečů. Ke zhodnocení přijatých dokumentů zasedla odborná hodnotící
komise složená ze zástupců města a odborníků v oboru. K ústnímu pohovoru, který se konal dne
26. 11. 2019, dostali pozvánku 4 uchazeči, ze kterých byl vybrán vítěz výběrového řízení Ing. arch.
Dott. Ing. Petr Janoš.
Vybraný uchazeč není v uvedeném oboru nováčkem, již v letech 2011 – 2015 působil jako městský
architekt v Roudnici nad Labem a má pracovní zkušenosti i ze zahraničních stáží, např. v Německu,
Itálii či USA. V současné době vykonává činnost architekta ve spol. ATAKARCHITEKTI s.r.o.
v Liberci a působí i jako odborný asistent výuky ateliéru urbanismu na Katedře urbanismu, Fakulty
umění a architektury, Technické univerzity v Liberci.
Předmětem činnosti nového městského architekta by mělo být odborné poradenství orgánům
města v samosprávné činnosti při řešení problémů z oblasti územního plánování, urbanismu,
architektury, památkové péče a rozvoje města a při urbanisticko-architektonické přípravě investic
na území města. Poradenská a konzultační činnost pro investory, podnikatele a obyvatele města,
mající zájem o stavební činnost ve správním území města Kutná Hora. Poradenská činnost a
konzultační činnost pro veřejnou správu v oblasti územního plánování a investiční výstavby ve
městě. Koncepční práce při naplňování rozvojových dokumentů města (program rozvoje, územní
plán, program regenerace MPZ, management plán ochrany UNESCO apod.).
Smlouva s novým městským architektem by měla být uzavřena s účinností od 1. 1. 2020, což Rada
města Kutná Hora vzala na vědomí a očekává se, že se nový městský architekt přijde představit i
Zastupitelům města na jejich zasedání v novém roce.
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