Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 48/05
ze 7. 3. 2005
Přítomni:

Dr. Suchý, Dr. Horáček, Ing. Novotný, Ing. Chamra, Dr. Schröfel,
Dr. Marek, Dr. Mühldorf, Dr. Pospíšil, Ing. Abramčuková

Nepřítomni: Ing. Kycl, Dr. Havelka, Dr. Dvořáková

Bylo projednáno:
1. Schůze se zúčastnili společně členové staré i nově zvolené rady. Z jednání Valné
hromady a uskutečněné volby zastupitelů ČAIG pro následující období do 2/2007
vyšlo toto složení:
předseda:

Dr. Pospíšil

tajemník:

Dr. Mühldorf

pokladní:

Dr. Dvořáková (zůstává ve funkci)

další členové rady:

Dr. Schröfel
Dr. Horáček
Ing. Novotný
Dr. Suchý
Ing. Kycl

zatím bez rozdělení funkcí. Počet členů se zvýšil na 8 (Ing. Kycl bude podle
potřeby zastupován Dr. Suchým a naopak).
Dozorčí rada:

Ing. Abramčuková
Ing. Chamra
Dr. Polák

Pro vedení agendy bude třeba založit nový pořadač, protože dosavadní je již zcela
zaplněn. Dr. Marek jej na příští schůzce rady předá Dr. Mühldorfovi. Postupně
zkompletuje i korespondenci, kterou buď též předá, anebo bude dál archivovat,
podle dohody.
2. Dohodnuté společné schůzky představitelů ČAIG a SAIG ve dnech 14. – 15. 5. se
chystají zúčastnit Dr. Pospíšil, Dr. Marek, Dr. Schröfel, Dr. Horáček, Ing. Novotný,
Dr. Mühldorf, Ing. Chamra. Účast ještě zvažují Dr. Polák a Ing. Abramčuková.
Vinný sklípek a ubytování na 1 noc je předběžně zajištěno v Hlohovci u Valtic, kde
se konalo minulé setkání v 1/2003. Ze slovenské strany se očekává účast asi
5 osob (domluví předseda SAIG doc. Wagner).

3. Přípravná verze návrhu nového stavebního zákona právě prochází meziresortním
řízením. Připomínky ČAIG byly podány i s ostrým průvodním dopisem na obě
příslušná ministerstva. Nyní budeme očekávat výsledek. Bylo dohodnuto s
H. Smetanovou, že nás bude neprodleně informovat o dalším dění v tomto letitém
procesu.
Příslušná agenda zatím zůstane u Dr. Marka. Nezávisle je třeba občas kontrolovat
internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj, zajistit by měl Dr. Pospíšil nebo
někdo jiný.
4. Zpravodaj ČAH č. 17 z 2/2005 byl obohacen o legislativní přílohu s úplným
přehledem právních předpisů platných i v inženýrské geologii. Obsahuje i plné
znění nových vyhlášek č. 368 a 369/2004 ke geologickému zákonu.
Stálo by za otištění i v příštím Zpravodaji ČAIG.
5. Ing. Chamra pracuje na zlepšení internetových stránek ČAIG, společně s
Dr. Sýkorou, který nezištně nabídl spolupráci.
6. Pro výběr kandidátů na letošní udělení Ceny akad. Záruby je třeba urychleně
podat náměty. Kandidáti budou posuzováni 26. 4. a cena bude udělena v 5/2005
na Geotechnických dnech. Představitel ČAIG bude členem hodnotící komise a
nakonec podepíše diplom pro laureáta.
Dr. Marek zjistí, zdali je možné znovu navrhnout kandidáta, který byl navržen už
v minulých letech a cena mu unikla jen o vlas (Dr. Suchý).
7. V 4/2005 se uskuteční vícekrát ohlášená a připomínaná Konference IAEG
v Erlangenu, s exkurzemi i do sz. Čech. Očekává se zejména účast mladších
kolegů, kterým se nabízí možnost lukrativního finančního ocenění prezentované
práce.
8. Odborný seminář o průzkumné štole pod pražskou Stromovkou se uskutečnil 7. 3.
Příští seminář o geodynamických jevech na okraji křídové plošiny v Praze –
Proseku se uskuteční v pondělí 4. 4. od 16.00 hod. na obvyklém místě SF ČVUT
v Praze – Dejvicích.
9. Příští schůzka představitelů staré i nové rady se uskuteční v pondělí 4. 4. od
14.00 hod. na obvyklém místě SF ČVUT v Dejvicích. Po jednání rady bude
následovat odborný seminář.

Zapsal:

Jan Marek

