Věc: zápis č. 183/2019 z jednání Rady ČAIGu ze dne 4. 11. 2019
Přítomni:

RNDr. Tomášek, Ing. Abramčuková, Ing. Novotný, Ing. Kycl, RNDr.
Dvořáková, RNDr. Vybíral, RNDr. Podpěra

Nepřítomni: Mgr. Brunát, Mgr. Tůma, Ing. Jechová
Hosté: Za MŽP: RNDr. Pálenský, RNDr. Novák Jan, RNDr. Hrubeš
Za ČAH: RNDr. Datel
1. Diskuze s pozvanými hosty na téma: střety GT a IG obory, nesoulad pojmů GT
a IG v legislativě, okolnosti vydávání „odborných oprávnění“.
Výsledkem je vstřícný postoj zástupců MŽP a návrh setkání pracovní skupiny
s nastíněním dalšího společného postupu.
2. Revize TP 76 pokračuje – v období listopad – prosinec je předpokládáno
ukončení prací. Za pracovní skupinu ČAIGu (část TP76B) je považována
práce za ukončenou.
3. Reakce na jednání Ing. Rozsypala - bylo dohodnuto, že budeme reagovat
pouze na PřF UK. Návrh dopisu adresovaný PřF UK rozešle Tomášek členům
Rady k připomínkám.
4. Revize CSN P 73 1005 - připomínky k normě, které došly, byly vypořádány.
Nyní bude nutno vstoupit do jednání s aktivem Geotechnika, které by mělo
proběhnout pravděpodobně v únoru 2020.
5. Připravuje se novela k vyhlášce k Hornímu zákonu (55/1996 sb.). Byla dána
výzva, kdo by se chtěl na práci s novelou věnovat. Ing. Kycl se poptá, zda se
tomu již někdo na ČGS věnuje - úkol trvá.
6. Web stránky – pánové Tůma a Brunát zaslali všem členům rady návrhy rolet,
k nimž tím moc připomínek nedošlo. Web stránky zatím stále fungují ve
stávajícím režimu. Stránky bude potřeba „oživit“ nově upravenými Stanovami
a informací o akci Cholín (Zápis z mimořádné VH, fotky z exkurze a případně
alespoň stručným komentářem) – úkol trvá nadále
7. Podzimní číslo Zpravodaje – bylo vyexpedováno
8. Mgr. Tůma zaslal odkaz na web s dotazníkem Terezy Šmejkalové
s požadavkem možnosti rozeslání tohoto formuláře https://esurv.org/onlinesurvey.php?surveyID=MLNMMN_483d611b
9. Dopis na MŽP, kterým požádáme o jmenování pro RNDr. Romana Vybírala –
je připraven – odešle Tomášek
10. Na výzvu UGA navrhnout do rady UGA místo zesnulého Dr. Schroffla byl
navržen RNDr. Pospíšil, který kandidaturu přijal. Valná hromada UGA
s volbou nové rady bude 28.11 od 15 hodin v prostorách OPV. Na toto
jednání jsou zváni též předsedové všech asociací.
11. Otázka zástupců poboček – prověří Tomášek – úkol trvá
12. Rozeslání členům ČAIG, držitelům odborné způsobilosti IG a firmám
působícím v oboru dopis o důležitosti resp. významu existence a činnosti
asociace s pozvánkou k zapojení do činnosti – zajistí Tomášek a
Abramčuková – úkol trvá
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Další zasedání Rady ČAIG bude 2.12.2019 od 14 hodin na Albertově v přízemí
v prostorách Užité geofyziky.
Zapsala : Abramčuková
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