Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 44/04
z 4. 10. 2004
Přítomni:

Ing. Chamra, Ing. Abramčuková, Dr. Polák, Ing. Kycl, Dr. Pospíšil,
Dr. Dvořáková, Dr. Marek

Nepřítomni: Dr. Havelka, Dr. Klimek

Bylo projednáno:
1. Dr. Pospíšil referoval o účincích naší výzvy a publikovaného článku na pracovníky
nových krajských úřadů zodpovědných za výstavbu a územní plánování. Odezva
nebyla žádná, ani na opakovanou emailovou urgenci. Fixním telefonem nejsou
dotyční funkcionáři zastižitelní, zpravidla jsou neustále na nějakém jednání.
Nezbyde, než se pokusit o osobní intervence na všech krajských úřadech.
2. Seminář o detailech geologického zákona a o nových vyhláškách 368 a 369/2004
proběhl. Referovali Mgr. Vícha a Dr. Śponar (autoři těchto dokumentů), podali
vcelku komplexní výklad. Zúčastnila se Ing. Abramčuková. Pro inženýrské geology
z toho nevyplývají fatální změny, na závažnější detaily jsme upozornili v zápisu
č. 42/04.
3. Ohlasy poslanců Parlamentu ČR na naše protesty proti způsobu tvorby nového
stavebního zákona zatím nemáme. Prázdninové období ale skončilo, takže je čas
na oživení. Dr. Polák zkontaktuje asistenta poslance Pelce, Dr. Marek zkontaktuje
poslance Křečka. Bude třeba obnovit kontakty na Ministerstvo místního rozvoje,
kde asi proběhla obměna funkcionářů v souvislosti s výměnou ministra. Provede
Dr. Marek.
4. Dr. Marek musel jednání rady přerušit, jelikož se musel věnovat výuce na
Albertově. Mezičas před seminářem byl proto věnován komentované prohlídce
fotografické dokumentace z exkurze Prf UK v Bratislavě a SAIG do rakouských a
italských Alp, které se zúčastnili zástupci ČAIG Ing. Chamra a Ing. Kycl.
5. Obdrželi jsme pozvánku SAIG k účasti na Mezinárodním konsorciu o sesuvech ve
dnech 18. – 20. 10. 2004 ve Studentském domově Družba v Bratislavě, zejm. na
přednáškový den 19. 10. s programem:
-

Návrhy nových projektů a přehled řešených projektů

-

Sesuvy a jejich mechanické modely (prof. Poisel z Vídně)

-

Geotechnika rozsáhlých pohybů hmot na svazích v Alpském regionu
(prof. Moser z Erlangenu)

-

Sesuvy na Slovensku (prof. Ondrášik z Bratislavy)

Vše bude prezentováno anglicky.
Případní zájemci o účast nechť se neprodleně přihlásí u Dáši Takáčové, Katedra
inž. geológie PriF UK v Bratislavě na tel. 00421-2-602 967 02, nebo emailem
kig@fns.uniba.sk.
6. Odborný seminář o nových poznatcích kolem Karlova Mostu v Praze se uskutečnil
4. 10. Setkal se s velkým zájmem.
Další seminář o mapování rizik svahových deformací v Nikaragui (Ing. Kycl)
proběhne v pondělí 1. 11. od 16.00 hod. SF ČVUT v Dejvicích.
7. Příští schůzka rady ČAIG se uskuteční v pondělí 1. 11. ve 14.00 hod. na obvyklém
místě SF ČVUT v Dejvicích. Po schůzce rady bude následovat odborný seminář.

Zapsal:

Jan Marek

