Věc: zápis č. 194/2021 z jednání Rady ČAIGu ze dne 11.1.2021
Jednání bylo v důsledku nouzového stavu vedeno on-line přes komunikační kanál
MEET
Přítomni (připojeni): RNDr. Tomášek, Ing. Abramčuková, Mgr. Brunát, Ing. Jechová,
Ing. Novotný, RNDr. Dvořáková, Ing. Kycl, RNDr. Pospíšil, RNDr.
Škoda
Hosté:
M. Jech, Ing. Valenta
Nepřítomni: Mgr. Tůma
Co bylo projednáváno:
1. Diskutováno o možnostech uspořádání Valného shromáždění za dané situace.
Datum konání oznámený Newslettrem na 1. 2. 2021 je nereálný. Konání VS
předpokládáme uskutečnit do konce školního roku, resp. jak to situace dovolí.
Tento návrh byl přítomnými odsouhlasen. Toto shromáždění by mělo být volební.
Zatím navrženi do nové Rady: předseda Kycl, hospodářka Jechová, další
obsazení rady bude předmětem jednání. Je nutné ještě ověřit, komu končí
volební období – zjistí podle stanov Jechová.
2. Pracovní skupina pro jednání s Aktivem geotechnika (AG) byla ustanovena ve
složení Vitásek, Tomášek, Jech, Podpěra, Valenta. Vedoucí pracovní skupiny byl
zvolen Vitásek, který měl formulovat i dopis jako reakci na publikovaná stanoviska
AG. Vzhledem ke zdravotnímu stavu však rezignoval a vzdal se členství. Rada
jeho žádost vzala na vědomí a děkuje mu za činnost. Byl osloven Valenta, zda by
se ujal vedení pracovní skupiny, který tuto funkci přijal. Bylo by vhodné dále
doplnit skupinu o dalšího člena. Dopis pro AG dotvoří Jech a bude následně
rozeslán co nejdříve členům pracovní skupiny k odsouhlasení či případným
připomínkám. Jech podotkl, že bude nutné začít pravidelné osobní jednání s AG.
3. Rada CAIG tedy tímto deleguje pravomoci pro jednání s AG na pracovní skupinu
vedenou J. Valentou.
4. 5.1.2021 jsme dostali výzvu ČAS (ÚNMZ), abychom se vyjádřili, zda chceme
pokračovat v činnosti na revizi normy ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický
průzkum. Bylo odsouhlaseno, že v práci na revizi normy budeme pokračovat.
5. Neprodleně je nutné svolat pracovní skupinu, aby mohla být zahájena jednání o
veškeré problematice spojené s normou ČSN P 73 1005. Rada ČAIG tedy
deleguje pravomoci pro práci na revizi ČSN P 73 1005 na pracovní skupinu ve
složení Novotný, Pospíšil, Tomášek. Současně žádáme i členy rady o zajištění
stanovisek uživatelů normy k jejímu zavádění do praxe.
6. Tomášek navrhnul zahájit co nejdříve intenzívní jednání s MŽP nejen ve věci
udělování oprávnění, ale i dalších problémů ve vztahu odborné oprávnění
geologie a autorizace obor geotechnika. Jednání je nutno koordinovat se zástupci
UGA (Pospíšil, Čížek), které již na MŽP proběhlo. Bude potřeba aktualizovat
„statistiku“ uchazečů o oprávnění a údaje o udělených oprávněních – zaj.
Abramčuková a Dvořáková.
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7. Nutnost dotáhnout do definitivy TP 76 stále trvá. Rada byla seznámena s dalším
postupem přípravy TP 76 a dává mandát pracovní skupině k dokončení přípravy
TP 76 a současně i k jednání za ČAIG s ŘSD a ostatními spolupracujícími.
8. Brunát informoval přítomné o možnosti sjednotit webové stránky CAIG.cz a CAIGUGA.cz Sjednocení odsouhlaseno a Brunát požádá Michala Vitáska o
zrealizování – úkol trvá.
9. Brunát Newslettrem oznámí odložení VS na neurčito a zároveň upozorní na
možnost placení příspěvků přímo na naše bankovní konto.
Příští schůze Rady – bude 1. února od 14 hodin, způsob nebo místo bude
upřesněno podle situace.
Zapsala: Abramčuková
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