Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 29/03
z 7. 7. 2003
Přítomni:

Ing. Abramčuková, Dr. Dvořáková, Ing. Kycl, Dr. Marek,
Dr. Pospíšil, Dr. Havelka, Ing. Chamra, Dr. Polák, Ing. Kudrna,
Dr. Schröfel (Praha), Ing. Štrosová (Ústí nad Labem)

Nepřítomni: nikdo nechyběl

Bylo projednáno:
1. Připomínky k návrhu nového stavebního zákona byly odeslány včas na geologický
i legislativní odbor Ministerstva životního prostředí, které je oficiálním
připomínkovým místem i spolupředkladatelem zákona. Nyní budeme očekávat,
zdali je budou příslušní zodpovědní úředníci prosazovat a zdali se objeví v textu
další (konečné ?) verze zákona.
2. Legislativní odbor MŽP zaslal texty návrhů dvou dlouho očekávaných vyhlášek ke
geologickému zákonu:
a) o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a o oznamování
rizikových geofaktorů
b) o geologické dokumentaci
s výzvou k připomínkování, v extrémně krátkém časovém limitu a na začátku
období prázdnin a dovolených (jak bývá u MŽP pravidlem).
Jelikož nebyla možnost projednat oba návrhy na schůzi rady ani v užším kroužku,
vypracoval Dr. Marek za ČAIG neprodleně soubor připomínek v rozsahu
2,5 strany a osobně je doručil do podatelny ministerstva.
Návrhy obou norem jsou zformulovány vcelku přijatelně (prý práce Dr. Šponara
před jeho odchodem z ministerstva), chyběly však některé tradiční články
průzkumných činností v inženýrské geologii (předběžný průzkum, průzkum při
stavbě, druhotná dokumentace, monitoring) a některé pojmy bylo třeba upřesnit.
3. V souvislosti s aktuální situací kolem stavebního zákona znovu připomínáme, že
se v návaznosti na tento zákon budou měnit další zákony, včetně geologického.
Je třeba včas připravit připomínky na úpravy textu, zvláště na rozšíření nebo
zpřesnění důležitého paragrafu 13.
4. V souvislosti s těmito legislativními úpravami Dr. Schröfel zaurguje dlouho
ohlášenou audienci zástupců UGA, včetně ČAIG u ministra životního prostředí.
5. Současná situace, kdy se vytvářejí legislativní normy, upravující nebo ovlivňující
činnost inženýrských geologů, aniž by tito měli zastoupení v rozhodujících státních

orgánech, je tristní a neudržitelná. Nemůžeme se spokojit s rolí nechtěného
dodavatele připomínek, které jsou následně vhazovány do koše na tom – kterém
ministerstvu.
Situace je zralá ke zveřejnění v některém široce rozšířeném (populárním)
periodiku (jak bylo již uvedeno v minulém zápisu).
6. Ing. Kycl zjišťoval osud podnětu ČAIG na řešení situace v povodích velkých řek,
podaný na Ministerstvo životního prostředí po povodňových událostech v létě
2002. Podnět dospěl v lednu 2003 k dohodě několika geologických subjektů o
rozsahu a náplni potřebných činností s tím, že koordinaci by vykonávala Česká
geologická služba. Od té doby ČGS ani MŽP s návrhem nepohnuly, asi se čeká
na další povodeň.
7. Z regionálních poboček byli ohlášeni další tajemníci: Praha – Dr. Schröfel, Ústí
nad Labem – Ing. Štrosová.
8. Člen rady RNDr. Pavel Pospíšil ze Stavební fakulty VUT Brno obhájil v Praze
disertaci, následkem čehož si může za jménem připisovat titul PhD. Gratulujeme.
9. Mezinárodní geotechnická konference v Praze, několikrát zmiňovaná v minulých
zápisech, se uskuteční ve dnech 25. – 28. srpna (augusta) 2003, nikoli v září
(september) jak bylo mylně uvedeno.
10. Kompletace prvního letošního čísla Zpravodaje ČAIG je téměř hotova. Ing. Kycl
ještě slíbil dodat zajímavosti z expedice ČGS v Nicaragui. Bude uveden i program
odborných seminářů od září t. r.
11. Dr. Schröfel znovu připomněl možnost prezentace činností odborných firem
v časopisu European geologists, kupř. nějakou mimořádně dobře provedenou
průzkumnou akcí. Příspěvky lze přijmout do konce prosince 2003 i s barevnými
fotografiemi.
12. Dr. Marek uvedl některé zajímavosti z posledních čísel ekologicko-právních
periodik (Via Juris) kupř. o vehementně prosazované průmyslové zóně u Havraně
na Mostecku přes odpor místních obyvatel a bez ohledu na ekologické dopady, o
činnosti bank a peněžních ústavů, které shromažďují intimní informace o soukromí
občanů bez jejich souhlasu apod.
13. Navzdory období prázdnin a dovolených sejdou se dosažitelní členové rady
v pondělí 4. 8. ve 14.00 hod. na obvyklém místě SF ČVUT v Dejvicích, event. od
13.00 hod. při obědě v Akademické restauraci v Thákurově ulici.
(Zajímavým poznatkem z minulé schůzky je, že se rada dokáže sejít v kompletní
sestavě, pokud je schůze svolána do zajímavé restaurace.) Bude třeba to brát
napříště do úvahy.

Zapsal:

Jan Marek

