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Zastupitelstvo města Mikulov 

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 26. 6. 2019 
 
 
Bod programu:  Návrh zastupitele JUDr. Vojtěcha Mihalíka na zřízení 

funkce městského architekta a zahradního architekta 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

• Návrh zastupitele JUDr. Vojtěcha Mihalíka 
• Důvodová zpráva k předloženému návrhu 
 

 
 
 
Návrhy usnesení: 
 
Rada města projednala návrh předložený JUDr. Mihalíkem a konstatuje, 
že problematika architektury města a péče o veřejnou zeleň je řešena 
dostatečně. 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
Jméno, příjmení, funkce 
Ing. Petra Sněhotová 
odborný zaměstnanec 
 
 
 
datum  17.6.2019 

Jméno, příjmení, funkce,  
Mgr. Martin Sedliský 
pověřený zastupováním funkce 
vedoucího odboru stavebního a 
životního prostředí 
 
datum   17.6.2019 

Jméno, příjmení, funkce 
Rostislav Koštial  
starosta města 
 
 
 
datum  17.6.2019 

Materiál pro jednání ZM dne 10.6.2019 
 
 



 
Název materiálu:  

Návrh zastupitele JUDr. Vojtěcha Mihalíka na zřízení funkce 
městského architekta a zahradního architekta  

(důvodová zpráva) 
 
Rada města má zřízenu komisi výstavby a architektury, která má 9 členů, z toho jsou tři 
architekti. Jedná se o poradní orgán rady města. Funkce městského architekta je dále řešena v 
rámci smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb s Ing. arch. Ivo Hrdličkou 
předmětem smlouvy je závazek Ing. arch. Hrdličky pro nás provádět odborné poradenství a 
konzultační činnost v oblasti architektonického rozvoje města a urbanismu vč. přípravy a 
organizace architektonických soutěží. Ing. arch. Hrdlička je členem komise pro výstavbu a 
architekturu, takže zde svoje náměty a připomínky k rozvoji města prezentuje. Služby Ing. 
arch. Hrdličky jsou v souladu s návrhem pana zastupitele JUDr. Vojtěcha Mihalíka. 
Péče o veřejnou zeleň je řešena jednak tím, že tato problematika je náplní práce Ing. Petry 
Sněhotové, která má vystudovanou Zahradnickou fakultu v Lednici, Mendelovy univerzity v 
Brně, Obor Managment zahradních a krajinářských úprav, který spadá pod program Zahradní 
a krajinářskou architekturu.  Město také využívá projekty zpracované zahradními architekty, 
jako je Inventarizace dřevin, která je přenesená i do mapového portálu Misys, dále potom 
Plán péče o plochy vegetace Města Mikulov, který zpracoval Ateliér Krejčiříkovi. V 
současnosti se navazují postupně kontakty se Střední vinařskou školou Valtice (výsadby, 
projekty) a v plánu je také rozšíření spolupráce se Zahradnickou fakultou v Lednici (návrhy 
ploch, projekty). 

 
 
Ing. Petra Sněhotová 
odborný zaměstnanec 
 
Materiál byl projednán v RM dne 10. 6. 2019, usnesení č. 11 
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