Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 41/04
z 12. 7. 2004
Přítomni:

Dr. Polák, Ing. Chamra,
Ing. Štrosová (Ústí n./L.)

Ing.

Abramčuková,

Dr.

Marek,

Nepřítomni: Dr. Dvořáková, Ing. Kycl, Dr. Klimek, Dr. Pospíšil, Dr. Havelka
Bylo projednáno:
1. Ohlasy z Krajských úřadů na výzvu ke spolupráci zatím nejsou. Dr. Pospíšil se
nedostavil.
2. Připomínky ČAIG k návrhu nového stavebního zákona spolu s průvodním dopisem
náměstkyni ministra pro místní rozvoj byly znovu přečteny. Dr. Marek je následně
odeslal poslancům parlamentu RNDr. Pelcovi a JUDr. Křečkovi.
3. Pro zhotovení geologických brašen byla vykalkulována cena pro celokožené
3.900,- Kč/kus (při 10 kusech se snižuje na 3.700,- Kč), za plátěné cena cca 1/3
(nemají velkou trvanlivost, ale jsou lehčí).
Mapovací desky formátu A4 za 1.000,- Kč/kus.
Termín dodání do 1 měsíce.
Bude zveřejněno ve Zpravodaji. Zájemci se již mohou hlásit členům rady nebo
předsedům poboček.
4. Zpravodaj je před vypravením. Čeká se na návrat pí. Pickové z dovolené.
5. Na Mezinárodní geologický kongres v srpnu 2004 se zatím přihlásil jen
Dr. Schröfel. Ostatní ještě váhají.
6. Besedy „Cesty geologie“ v klubu Barrande 16. 6. se nikdo z rady ČAIG
nezúčastnil. Takže nevíme, kam se naše věda bude dále ubírat. Budeme se
muset poptávat u informovaných.
7. Obdrželi jsme itinerář konference IAEG v dubnu 2005 v Erlangenu. Znovu
vyzýváme k účasti zvláště mladší pracovníky v oboru. Podrobnosti budou ve
Zpravodaji, anebo se lze dotázat členů rady ČAIG.
8. Byl oznámen záměr další společné schůzky představitelů SAIG a ČAIG
k projednání záležitostí společného zájmu. Předpokládá se na podzim t. r.
Hlavní témata k projednání:
-

přejímání evropských norem

-

vztahy mezi inženýrskou geologií a geotechnikou

-

slovenský terminologický slovník

-

postupy vůči orgánům státní správy

9. ČAH připravuje Mezinárodní hydrogeologický kongres v 9/2005 v Č. Budějovicích.
Předběžné přihlášky zájemců je třeba nahlásit do konce 9/2004, zvláště témata
případných písemných příspěvků. Zaměření je na podzemní vodu jako přírodní
zdroj, jako médium pro přenos látek a její aspekty pro inženýrskou výstavbu.
Podrobnosti lze získat u Dr. Marka.
10. Ministerstvo životního prostředí vydalo dvě nové vyhlášky ke geologickému
zákonu:
-

o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací (369/2004 Sb.)

-

o geologické dokumentaci (368/2004 Sb.)

K oběma podala ČAIG připomínky, ale většina z nich zapracována nebyla. Jako
obvykle. Komentář k oběma vyhláškám bude zveřejněn v některém příštím
Zpravodaji (nic zvlášť převratného nebo mimořádně komplikujícího neobsahují).
Jejich text lze vyhledat i na www.ČAIG.
11. Vedení Pr FUK v Bratislavě zaslalo program odborné podzimní exkurze do
rakouských a italských Alp 28. 9. – 1. 10. 2004, včetně návštěvy vodního díla
Vaiont zničeného obrovským sesuvem v r. 1963. Jde o vysoce zajímavé lokality,
cena exkurze je 6.000,- SK, předběžné přihlášky jsou ale nutné ihned, závazné do
10. 9.
Zájemci se mohou přihlásit u Dr. Marka nebo Ing. Chamry, třeba telefonicky.
12. Dosažitelní členové rady se sejdou v pondělí 2. 8. ve 14.00 hod. na obvyklém
místě FS ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady nebude následovat odborný
seminář.

Zapsal:

Jan Marek

