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EPOurban – Zapojení  soukromých  vlastníků
bytových  domů do městského restrukturalizačního
procesu

Novinky v projektu

Projekt EPOurban - " Zapojení soukromých  vlastníků bytových  domů do městského
restrukturalizačního  procesu"  se  zaměřuje  na  motivování  soukromých vlastníků  k přijímání
nápravných  opatření a vkládání soukromých  investic do rezidenčních budov. Projekt pomáhá
poskytovat soukromým vlastníkům potřebné znalosti o trendech na trhu s bydlením, přizpůsobení se
využívaným konceptům, možnostech financování, postupech rekonstrukce, stavu stavebního zařízení,
marketingových  a  manažerských možnostech,  čímž se  snaží  eliminovat  nedostatek  informací  a
zvyšovat odpovídající dovednosti a odborné znalosti na straně soukromých majitelů.

EPOurban je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a  spolufinancován Evropskou unií
(ERDF).  Projekt  je  implementován za spolupráce partnerů z 9 měst  (Lipsko,  Sopot,  Voitsberg,
Bärnbach, Köflach, Bolzano, Praha, Celje a Bratislava) celkem ze 7 zemí střední Evropy. 

Projekt právě vstoupil do své klíčové fáze - realizace pilotních poradenských procesů.

Pečlivá analýza ekonomické, sociální, finanční a kulturní situace na trhu s bydlením v 7 partnerských
městech,  jakož  i  posouzení  dostupných  poradenských  služeb  a  dalších  potřeb  projektu  vedla  k
identifikaci obecných a specifických podmínek určujících poradenské služby ve všech partnerských
městech. Na tomto základě bylo poskytnuto velké množství poradců a odborníků, jenž jsou k dispozici
v každém partnerském městě s cílem zajistit komplexní pomoc na míru pro soukromé vlastníky, kteří
chtějí  renovovat  své  bytové  domy.  Konzultační  proces  bude zahrnovat  organizační  a  ekonomická
doporučení spolu s konstrukční a technickou podporu.

Každý projektový partner bude mít na starost až 15 případů pilotního poradenství ve své cílové oblasti.
Každý pilotní případ má  za cíl  přípravu akčního plánu pro soukromého  vlastníka.  Akční  plán je
připraven na základě společné koncepce, ale  je upraven v každém partnerském městě dle místních
podmínek.  Následující  odstavce poskytují náhled  na současný  stav první  pilotní fáze  projektu
jednotlivých partnerů. 

Bratislava (Slovensko)

V úvodu této fáze byla provedena analýza, která posuzovala ekonomický, sociální, finanční a kulturní
rámec trhu s bydlením.  Výsledky této analytické části projektu nebyly dále šířeny a diskutovány s
urbanisty a vědeckými ústavy, ale je třeba řešit konkrétní problémy s některými městskými zájmovými
skupinami. Příslušné specifické subjekty mezi městskými zájmovými skupinami musí být označeny a
kontaktovány. Předběžné poradenství bylo poskytnuto, ale zdá se být nedostatečné.
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Dalším  krokem  je zorganizovat  seminář s urbanisty a  / nebo  odborníky k projednání hlavních
problémů (a konzultačních potřeb) při současné podpoře městské části v rekonstrukcích sousedství s
velkými komplexy panelových domů.

Současně s tím  budou  poradcům k  dispozici  identifikace hlavních zúčastněných  stran  z  různých
odvětví (vlastníci,  obyvatelé) a  různých oblastí označených jako klíčové. Poté si skupina odborníků,
kteří budou  vybráni,  připraví  nabídku  konzultací. Následně,  různé  "Poradenské  případové  studie"
budou identifikovány na základě oznámení, dodávány na zasedání a zveřejněny v médiích.

Celje (Slovinsko)

Nabídka poradenství v souvislosti s EPOurban byla projednána na setkání s architekty, konstruktéry,
energetiky, odborníky na kulturní dědictví, stavbyvedoucími a některými soukromými vlastníky.

Jako  výsledek těchto jednání jsme  obdrželi seznam 64 budov v  historickém centru  města, které
zoufale potřebují rekonstrukci. U těchto budov jsme vytvořili databázi obsahující komplexní údaje o
rekonstrukci historických fasád,  oken  a  dveří, vstupu do  budovy a střechy, stejně  jako fotografie
jednotlivých  budov. Současnou situaci s nedostatkem údajů,  budeme řešit databází s údaji o všech
důležitých objektech ve starém centru města. V budoucnu bude databáze sloužit jako výchozí bod pro
všechna rozhodnutí, zahrnující historické rekonstrukce.

Vybrali  jsme 26 budov na dvou pilotních fázích: 13 pro  první  a 13 pro  druhou fázi.  Výběr byl
proveden na  základě následujících  kritérií: zájem soukromého  vlastníka renovovat,  vlastnická
struktura (podíl na vlastnictví), stav objektů (příčiny poškození a jiné hrozby pro obyvatele), finanční
možnosti soukromých  vlastníků a  umístění budovy (stavba  je  zahrnuta  v obecnějším pojetí
rekonstrukce ulice, čtverec apod.).

V současné době se plánuje zorganizovat setkání se soukromými vlastníky a stavebními manažery
ze staveb vybraných pro pilotní případ. Bude se zde prezentovat EPOurban projekt,  naše nabídka
poradenských služeb a také bychom zde chtěli požádat o účast v pilotní fázi.

Celé staré centrum města Celje je chráněno jako kulturní dědictví. To znamená, že rekonstrukce musí
probíhat  za specifických  podmínek. Každá rekonstrukce musí  být  schválena od urbanisty a
zaměstnanců v oblasti kulturního dědictví. Pro každý dům zapsaný do druhé pilotní fáze bude potřeba
souhlas, který bude vydán na základě akčního plánu vypracovaného v průběhu projektu.

Konečný výběr pro fond poradců byl  dokončen na konci srpna 2013. Založený  poradenský tým se
skládá z vnější skupiny nezávislých odborníků:  architekt,  konstruktér,  energetický expert,  finanční
odborník, odborník na kulturní dědictví,  právník a interní zaměstnanci obce z EPOurban projektu.
Tým se zúčastní poradenské fáze, která se bude konat v druhé polovině roku 2013.

Nejvýznamnější komoditou nabízenou soukromým vlastníkům bude na míru ušitý, připravený akční
plán pro rekonstrukci. To bude zahrnovat výsledky prokonzultovaného postupu, povolení potřebné k
rekonstrukci, posouzení současného stavu budovy, technické, stavební a energetické řešení, stejně jako
možnosti  financování.  Poradenský  tým  zajistí nalezení  nejlepšího řešení  pro každou
rekonstruovanou budovu.  Soukromí vlastníci potvrdí svou účast s písemným souhlasem a ohodnotí
kvalitu poskytovaných konzultací.

Praha (Česká republika)
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Městská  část  Praha 11 vytvořila  v rámci  programu EPOurban poradenský program pro  soukromé
vlastníky obytných budov pod názvem Jižní Město - město pro život. V rámci projektu je postupně
vytvářena databáze konzultantů. V současné době bylo vytvořeno jádro konzultantů tzv. Manažerů pro
bytová družstva (dále jen manažerů).  Ti realizují setkávání s bytovými družstvy a řeší jejich aktuální
problémy v oblasti bydlení, územního rozvoje a životního prostředí.  

Manažeři jsou zaměstnanci projektu EPOurban. V současné době probíhá vytváření databáze externích
odborníků  (pool  of  consultants),  kteří  budou  doplňovat  činnost  těchto  manažerů  ve  vybraných
specifických oblastech (architekti, územní plánovači, energetičtí poradci a auditoři, bankovní poradci,
finanční poradci). 

Byl vytvořen seznam potencionálních konzultantů a ti jsou postupně oslovováni s nabídkou zapojení
se do programu EPOurban. Z konzultantů, kteří projeví zájem o spolupráci, bude vytvořena databáze.
Databáze bude veřejně přístupná na internetových stránkách a bude průběžně aktualizována o nové
kontakty, tak jak projeví firmy zájem se do programu zapojit. Z databáze vybere MČ Praha 11 formou
poradenství. 

Ve sledovaném období březen až srpen 2013 bylo realizováno celkem 14 setkání se zástupci bytových
družstev a společenství  vlastníků jednotek.  Konzultace jsou poskytovány na základě požadavků a
zájmu  bytových  družstev.  V  rámci  těchto  konzultací  řeší  manažeři  aktuální  problémy  a  potřeby
jednotlivých vlastníků. Jedná se zejména o řešení bytové problematiky a úpravy okolí bytových domů
(vnitrobloků). Jednotlivé požadavky (úkoly) jsou manažery zaznamenávány do speciálně vytvořeného
informačního  systému  programu  Jižní  Město  –  město  pro  život.  Nízkonákladová  opatření  jsou
operativně  řešena  ve  spolupráci  s  příslušnými  odbory  MČ.  U  středně  nákladových  a  vysoce
nákladových  opatření  bude  z  důvodů  požadavku  na  projektovou  připravenost  zpracována  bližší
dokumentace. V rámci pilotní fáze to bude celkem u 20 vybraných subjektů (v první fázi 10 a ve druhé
fázi 10). Konkrétní výběr akcí a  lokalit, které budou realizovány, je velmi složitý proces a závisí na
politických prioritách a disponibilních zdrojích pro realizační fázi. Z tohoto důvodu budou objekty
(lokality) do pilotní fáze zařazovány postupně dle politické shody. 

Bolzano (Itálie)

Město Bolzano zvolilo v projektu EPOurban odborníky na pilotní případy a zahájilo první pilotní fáze
projektu v dubnu 2013. Odborníci byli vybráni ze 4 různých oborů odbornosti: architekti / inženýři,
ekonomové a právníci, aby byl zaručen multidisciplinární přístup k projektu. 28. března se uskutečnilo
první jednání mezi konzultanty.

Zahájení otevřené výzvy pro výběr pilotních případů se konalo v prosinci 2012 v průběhu setkání s
národními a místními sdruženími stavebních manažerů a vlastníků. Kromě toho byly použity i tiskové
zprávy.  Počet  získaných zájemců v  této  fázi nebyl považován za  dostačující vzhledem  k rozsahu
projektu. Při následující fázi se majitelé předem sešli se sdruženími (vlastníky budov a vnitrostátními a
místními sdruženími architektů) a inženýry.  Tato etapa byla zakončena definováním deseti pilotních
případů. 

Základem pro poradenskou činnost je "Staveniště pro opětovné použití, Dovybavení budov EPOurban
projektu  ",  kterým  je  místní řídící  výbor,  jemuž  předsedá Magistrát  města Bolzano.  Výbor  je
odpovědný za územní plánování, ve kterém se všechny strany zainteresované v předchozí fázi auditu,
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provinční  a  komunální Památkové  péče Úřady,  CasaClima
agentura, odbory,  INU (Národní společnost pro Urban Planning),  a mnoho dalších budou podílet na
projektu s cílem podpory a navigace na poradenskou činnost odborníků. 

První pilotní konzultační fáze byla zahájena v dubnu prvním kolem jednání v panelákových bytech a
byly zde vypracovány přípravné dokumenty. K zakončení došlo v květnu, aby mohly být představeny
možnosti poradenské nabídky. Ve stejné době byl prováděn průzkum za účelem identifikovat hlavní
fakta týkající se budovy a jejích obyvatel, pokud jde o jejich potřeby a možnosti. 

Na základě auditu ve WP3.1, by měl jít  konzultační postup dál s analýzou stavu budovy a příčinou
poškození, identifikovat a zkoumat vlastnické vztahy, uvést finanční možnosti majitele a stanovit cíle
vybavenosti, v souladu s motivací a ochotou podílet se na konzultačním procesu na straně vlastníků.

Každý měsíc byla naplánována dvě setkání mezi poradci za účelem naplánování konzultační činnosti.

Voitsberg, Köflach a Bärnbach (Rakousko)

V posledním sledovaném období město  Voitsberg vyzvalo  konzultanty na konzultačních procesech.
Poté byl vytvořen tým konzultantů. Tým se skládá ze stavebních projektantů, architektů, obchodních
poradců, instalatérů a odborníků přes pozemky. 

Kromě toho,  že byl zpracován  konzultační postup,  bylo  také úkolem našeho EPOurban manažera
koordinovat  poradenství  v jednotlivých pilotních  fázích.  V první pilotní  fázi jsme  vybrali deset
pilotních případů společně se zástupci měst Voitsberg, Köflach a Bärnbach.

Většina vybraných budov je prázdných a úkolem příštích týdnů pro konzultanty bude vymyslet novou
funkci budovy v kombinaci s rekonstrukcí, udržitelným energetickým řešením a zateplením.

Navíc pro každý pilotní případ vybraní konzultanti mají připravit akční plán k použití pro soukromého
vlastníka.  Tento akční  plán by měl  umožnit majitelům, aby  podle něj  udělali  to nejlepší  se svým
majetkem. Poradenství bude zahrnovat organizační, ekonomické doporučení a opatření, konstrukční a
technické návrhy. Kromě toho akční plány by měly zahrnovat rozpis nákladů a výnosů z kapitálu.

Sopot (Polsko)

Ve  městě  Sopot byla založena skupina konzultantů.  Jejich úkolem  je  poskytovat soukromým
vlastníkům obytných budov profesionální a praktické znalosti potřebné k provádění oprav a renovace
jejich  soukromých  budov (např. správní  řízení,  vnitřní  a  externí  financování,  technická  a
technologická podpora, atd.).

Nedílnou součástí konzultačního procesu je  dodat program restaurátorské  práce pro každý pilotní
případ budovy. Tento program je určen pro stanovení stavu budovy a příčiny jejího poškození. Prvním
krokem při  přípravě tohoto programu je provádět celkem průzkum budovy. Zkoumají  se původní
prvky, identifikují se prvky, které by měly být obnoveny, a určuje se vhodná technologie, materiál a
originální zbarvení budovy.  Na  základě tohoto  komplexního odborného průzkumu  bude  program
restaurátorské práce poskytovat konkrétní pokyny na opravy.

Zakázky na výzkum v oblasti rekonstrukce a provádění přípravy programů rekonstrukčních prácí pro
11 pilotních případů (budov) byly podepsány. Práce již začaly a budou pokračovat v létě roku 2013.
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Během probíhajícího výzkumu, se budou konat konzultační setkání
se stavebními vlastníky, správci  a skupinou poradců, kteří zajistí ty nejlepší a komplexní řešení pro
renovaci budov.

Uvažujeme rovněž o rozšíření oblasti působnosti pilotního poradenství tím, že rozšíříme energetické
audity vybraných  staveb.  Naším  cílem je stimulovat soukromé vlastníky ke  zvýšení energetické
efektivnosti  svých budov pomocí provádění termo modernizačních  prací.  Rádi  bychom  také
podporovali využití obnovitelných zdrojů energie v soukromých domech.

Lipsko (Německo)

Během posledních měsíců  město Lipsko přijalo poradce  na  základě  výzvy  k vyjádření  názoru o
cílových oblastech "Georg-Schumann-Straße", "Georg-Schwarz-Straße"  a východní části Lipska. Ze
48 potenciálních konzultantů se  zúčastnilo 30,  ti byli  najati do  skupiny  konzultantů  k projektu
EPOurban. S ohledem na výsledky analýzy situace o stěžejních oblastech jsme začali hledat kandidáty
z oblasti výstavby, financování a práva. 

Za  účelem koordinace praktických  kroků během  celého konzultačního  procesu určilo  město tzv.
EPOurban-manažera.  Tato  osoba bude  první a  přímý  kontakt pro majitele  domů a  bude dále
prostředníkem mezi vlastníky a příslušnými poradci.

Kontrola každého pilotního projektu začne v příštích několika týdnech za účasti majitele, EPOurban-
manažera,  zaměstnance zastupujícího kancelář Regenerace a rozvoje bydlení a  jednoho zástupce z
EPOurban-týmu.  Cílem je definovat konkrétní požadavky na konzultace každého případu. Následně
budou  probíhat  konzultace ve  skupině konzultantů,  které budou  koordinovány a  dokumentovány
EPOurban-manažerem.

V současné době bylo stanoveno13 pilotních případů.  Hlavní problémy se zde týkají konstrukčních
otázek, které zahrnují především poškození dřeva.  Žádosti o nejlepší možné, udržitelné energetické
řešení pro jejich stavby jsou také mezi hlavními cíli. Další zaměření těchto pilotních případů je kladen
na otázky financování a získávání dotací.

Zasedání poradního výboru se bude konat pětkrát, aby byla kontrolována kvalita konzultací.  Členy
jsou odpovědné osoby z Úřadu městské regenerace a rozvoje bydlení pro jednotlivé cílové oblasti, jiná
pracoviště připojená ke  skupinám konzultantů (např. na  památkovou  péči),  EPOurban-tým  a
EPOurban-manažeři.  K dispozici budou zprávy o pokroku konzultací a současném stavu znalostí o
vybraných pilotních případech a odborných otázek v konkrétních oblastech konzultace.

Bližší informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách www.epourban.eu.
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