Věc: zápis č. 184/2019 z jednání Rady ČAIGu ze dne 2. 12. 2019
Přítomni:

RNDr. Tomášek, Ing. Jechová, Ing. Abramčuková, Mgr. Brunát, Ing.
Kycl, RNDr. Dvořáková, Ing. Valenta, RNDr. Mašek

Nepřítomni: Ing. Novotný, Mgr. Tůma
1. V reakci na setkání s pracovníky MŽP na minulé radě proběhlo na MŽP
jednání (za ČAIG: Tomášek, Novotný) (za MŽP: Pálenský, Novák, právnička
MŽP) o výkladu pojmu inženýrská geologie a pojetí geologického zákona.
MŽP s námi chce dále spolupracovat. Je potřeba připravit dopis se specifikací
našich požadavků.
2. Revize TP 76 pokračuje – poslední jednání proběhne 9.12. na ŘSD – budou
zapracovány poslední připomínky do části B. Za pracovní skupinu ČAIGu
(část TP76B) je považována práce za ukončenou v řádně dohodnutém
termínu.
3. Reakce na jednání Ing. Rozsypala - návrh dopisu adresovaný PřF UK
předložil Tomášek na dnešním jednání ve dvou variantách, z nichž byla
vybrána ta, ve které požádáme vedení fakulty o osobní obhájení jejich
stanoviska, a to pokud možno na příští schůzce rady. Jejich účast domluví
Tomášek.
4. ŘSD požaduje stanovisko ČAIGu k odborným oprávněním řešitele průzkumu
IGP dle TP 76. Dohodnuto nevydávat žádné stanovisko (to je záležitost
právníků - požádat o toto stanovisko MŽP), ale ŘSD sdělit náš názor, že je
potřeba postupovat podle geologického zákona.
5. Revize CSN P 73 1005 - nutnost vstoupit do jednání s aktivem Geotechnika
trvá (mělo by proběhnout pravděpodobně v únoru 2020).
6. Pravděpodobně se připravuje novela k vyhlášce k Hornímu zákonu (55/1996
sb.). Nutno prověřit relevantnost informace. Pokud je to pravda, výzva kdo by
se chtěl na práci s novelou věnovat, trvá.
7. 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, bylo by potřeba ho vyřešit před únorovou valnou
hromadou.
8. Dopis na MŽP, kterým požádáme o jmenování pro RNDr. Romana Vybírala –
byl podepsán a odeslán.
9. Dne 28.11.2019 proběhla valná hromada UGA, na které byl zvolen RNDr.
Pavel Pospíšil za předsedu rady UGA.
10. Otázka zástupců poboček – prověří Tomášek – úkol trvá
11. Rozeslání členům ČAIGu, 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
12. Valná hromada ČAIGu se bude konat 3.2.2020 na Albertově. Bude potřeba
zajistit místnost a občerstvení – zajistí Tomášek, Abramčuková.
Česká asociace inženýrských geologů
Praha 6, Thákurova 7, 16629

13. Je potřeba zajistit přednášky na jarní semestr- urgentní!!!
Příští schůze rady – první v novém roce se začne ve 6. ledna 2020 ve 12 hodin
v restauraci U tří bojovníků (Vyšehradská 17). Bude nutné zajistit rezervaci
stolu - Abramčuková a potom bude pokračovat od 14 hodin na fakultě na
obvyklém místě.
Zapsala : Abramčuková
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