ČAIG
zápis č. 80/07
z jednání rady ze dne 3.12. 2007

Přítomni:

Dr. Horáček, Ing. Abramčuková, Dr. Dvořáková, Ing. Novotný, Ing.
Štrosová, Ing. Kycl, Dr. Schröfel

Nepřítomni:

Dr. Marek, Dr. Chmelař, Dr. Pospíšil

Bylo projednáno:
- Zpravodaj ÚGA č. 4 vyšel a byl rozeslán. Loga sponzorujících firem už končí svoje
uplatnění na přední straně. Je nutné oslovit znovu sponzorující firmy.
- Dr. Schröfel mluvil s Dr. Holým, oba se shodli na pozitivech ustanovení České
geologické rady. Po novém roce bude schůzka UGA a Dr.Holý, za UGA se
zůčastní Dr. Schröfel a Dr. Čížek.
- Ing. Štrosová zmínila úmrtí Doc. Lamboje, bylo dohodnuto, že Dr. Schröfel bude
za Čaig kondolovat přímo paní Lambojové.
- Vzhledem k úmrtí Dr. Havelky je nutné poslat na MŽP oficiální dopis paní
Molhancové, kde jednak budeme oficiálně informovat o úmrtí, jednak navrhneme
nového garanta pro odborné způsobilosti v IG. Po vzájemné dohodě byl navržen
Ing. Novotný. Dopis připraví Ing. Štrosová.
- Seminář „Geologická legislativa v praxi“ se uskutečnil 15. 11. Všichni účastníci se
shodli, že seminář sice upozornil na některá sporná místa ve stavebním zákoně a
jeho návaznosti na geologické práce, ale není nikdy požadavek v zákoně vyjádřen
přímo, ale jen skrytě, což zvláště úředníci a investoři nebudou vnímat jako
povinnost mít zajištěné podklady i v oblasti inženýrskogeologického průzkumu.
- Práce na nových webových stránkách ČAIG pokračují, pan Plšek předvedl jejich
stavbu, ale opět bylo zjištěno, že se na ně nelze připojit. Proto bylo rozhodnuto, že
Dr. Schröfel vyzve Dr. Chamru, aby našel heslo a pokusil se zaktivovat stránky,
jinak bude rada nucena přejmenovat adresu a uložit stránky u jiného
poskytovatele. 20.12. stále nebylo heslo nalezeno, po telefonické dohodě bylo
s Dr. Chamrou domluveno, že se ho pokusí jednak najít, jednak zkontaktuje pana
Plška a domluví s ním případné přesměrování odkazu na serveru ČVUT.
- Exkurze do průzkumné štoly na ložisku zlata u Čeliny byla dohodnuta předběžně
na duben, detaily budou řešeny na příští schůzce ČAIG.
- Bylo dohodnuto, že valná hromada se bude konat v pondělí 18.2. 2008, pozvánku
pošle Dr. Schröfel společně s pozvánkami na jarní běh seminářů.
- Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 7.1 od 13.00 hod. v Akademické
restauraci v Thákurově 1.

Zapsal:

Štrosová

