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ZÁPIS

. 64/06

ze dne 10. 7. 2006
P!ítomni:
Rada: Ing.A.Abram uková, RNDr.M.Horá ek, RNDr.J.Mühldorf, CSc., RNDr.P.Polák,
RNDr.P.Pospíšil, Ph.D., RNDr.J.Schröfel.
Host: RNDr.J.Marek, CSc.
Omluveni: RNDr.J.Dvo!áková, Ing.S.Chamra, Ing.P.Kycl, Ing.J.Novotný, RNDr.J.Suchý.
Bylo projednáno:
1. RNDr.J.Marek, CSc. informoval radu o nových vyhláškách, souvisejících s p!ípravou
nového stavebního zákona. Vyhlášky m"l k dispozici v tišt"né form". Pokusí se je ješt"
zajistit v digitální form", aby je bylo možno p!edat k nahlédnutí a p!ipomínkám dalším
len#m rady. Jsou to tyto vyhlášky:
! Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
! Vyhláška o územn" analytických podkladech, územn" plánovací dokumentaci
a zp#sobu evidence územn" plánovací innosti
! Vyhláška, kterou se provád"jí n"která ustanovení stavebního zákona o územním
!ízení, ve!ejnoprávní smlouv" a územním opat!ení
K t"mto vyhláškám, které dosud nenabyly platnost, vypracoval a p!edal p!ipomínky.
Z diskuse o problematice sledování a p!ípravy nových vyhlášek a zákon# op"t vyplynula
nutnost navázat v této v"ci bližší kontakt s MŽP. Možnost v"tší ú asti asociace p!i p!íprav"
nových zákon# a vyhlášek, týkajících se inženýrské geologie, projedná RNDr.J.Schröfel
s Dr.Holým na MŽP.
2. RNDr.J.Schröfel informoval o práci redak ní rady p!i p!íprav" spole ného Zpravodaje.
Zpravodaj . 2 má být rozeslán len#m asociace na konci zá!í 2006. Záv"rka tohoto ísla bude
20.9.2006. $leny redak ní rady Zpravodaje za $AIG a sou asn" i za UGA jsou
Ing.A.Abram uková a RNDr.M.Horá ek.
3. RNDr.M.Horá ek rovn"ž informoval o innosti redak ní rady Zpravodaje a sou asn"
vyzval leny rady, aby p!edali tyto dokumenty, které mají být otišt"ny v Zpravodaji:
! Zprávu p!edsedy o innosti asociace v období do posledního valného shromážd"ní
a dále o innosti v prvním pololetí t.r.
! Zprávu o hospoda!ení s prost!edky spole nosti, p!ednesenou na posledním valném
shromážd"ní (RNDr.J.Dvo!áková).
! Usnesení z posledního valného shromážd"ní (návrhová komise).
! Zprávu o stavu školství v oboru inženýrské geologie (p!ednášející).
! Podle možnosti odborné p!ísp"vky.
! Návrh ceníku IG prací (RNDr.J.Schröfel).
! P!ehled zákon# a vyhlášek platných v sou asné dob" v oboru inženýrské geologie.
P!ehled by m"l vypracovat externí spolupracovník rady Ing.Lud"k Ková! z VŠB
v Ostrav".
4. Rada rozhodla, že v seznamu len# spole nosti již nebudou uvád"ni ti lenové, kte!í nemají
zaplaceny p!ísp"vky za roky 2004 a 2005.
5. RNDr.P.Pospíšil, PhD. informoval o stížnosti jednoho uchaze e o cenu akademika
Q.Záruby, kterou každoro n" ud"luje SG Geotechnika mladým pracovník#m. V podmínkách
sout"že by m"l být uveden požadavek, aby uchaze i odevzdávali k hodnocení své práce
v takové form", v jaké je dostává objednatel. Nikoliv tedy pouze ásti zpráv.
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5. RNDr.J.Mühldorf, CSc. informoval radu o pr#b"hu 5. slovenské konference "Geológia
a životné prostredie". Konference se konala v Bratislav" ve dnech 14. a 15.6.2006 v budov"
Státního geologického ústavu Dionýza Štúra. Zástupce rady naší asociace se zú astnil této
konference na základ" pozvání Slovenské asociace inženýrských geolog#.
O konferenci byla vypracována zpráva a p!edána p!edsedovi rady a p!edsedovi UGA pro
p!ípadn" otišt"ní v p!ipravovaném Zpravodaji.
V srpnu se sch#zka rady nekoná.
P!íští sch"zka rady se uskute ní v pond#lí dne 4.9.2006 od 14.00 hod. v místnosti
. B 574 na SF $VUT v Dejvicích.
Od 16 hod se bude konat p!ednáška o inženýrské geologii v Kanad# (p!ednese
Dr.Št#pánek).

Zapsal:

Dr.J.Mühldorf
tajemník spole nosti
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