Informace č. 12/18
ze dne 19. 11. 2018

Informace pro členy Sdružení
Věc:

Pozvánka na 104. zasedání správní rady Sdružení
Aktuální informace

O B S A H:
1. Pozvánka na 104. zasedání správní rady Sdružení, které se uskuteční ve středu dne 12. prosince 2018
v Hotelu AKADEMIE Naháč, Komorní Hrádek 277, 257 24 Chocerady, www.hotelakademie.cz, (dálnice D1 – od
Prahy EXIT 29, GPS 49°86´17.619“N, 14°79´22.983“E)
2. Věcný harmonogram 104. zasedání správní rady Sdružení
3. Výčet pohledávek Sdružení ke dni 19. 11. 2018
4. Zaměření činnosti Sdružení pro výstavbu silnic v roce 2019 – návrh
5. Změna osoby zastupující Skanska, a.s. ve Sdružení
6. Návrh kandidátů pro doplňující volby na uvolněnou funkci místopředsedy Sdružení – vyplněný návrh zašlete do
30. 11. 2018 na sekretariát Sdružení (žlutý papír)
7. Materiály SPS v ČR:
a) Dopis SPS v ČR ministrovi dopravy ze dne 10. října 2018
b) Doporučení SPS v ČR k provádění změn staveb zhotovitelem
c) Poděkování pracovníkům na dopravních stavbách
8. Odpověď ŘSD ČR ve věci Označení staveniště
9. Vyjádření Sdružení pro výstavbu silnic ke konceptu „Zpracování Katalogu prací pro podmínky ČR, Metodice
použití katalogových listů“
10. Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací, s vyznačením navrhovaných změn
11. Návrh vyhlášky MŽP, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším
produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z odpadní
znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem
a) Návrh vyhlášky
b) Připomínky Sdružení pro výstavbu silnic
12. Přehled zapojení členských organizací do projektu CESTA CZ
a) Rozpis natáčení
b) Plán zpracování videa listopad/prosinec

13. V rámci kampaně na podporu silničního stavitelství je připravována pilotní akce „Fotografická soutěž pro žáky
6. – 9. tříd základních škol“ k náboru žáků základních škol na průmyslové školy. Prosíme především firmy, které
působí v regionu pardubického kraje o propagaci této akce.
14. Záznam z týmu č. 9 pro kamenivo (4. 10. 2018) včetně příloh:
1) Představení společnosti Kamenolomy ČR
2) Přehled ZKK, s.r.o. o stavu norem na kamenivo:
a) České technické normy v působnosti TNK 99
b) Výrobkové normy na kamenivo - stav k 30. 9. 2018
3) Dopis týkající se problematiky norem na asfaltové směsi včetně stanoviska k harmonizovaným normám
4) Prezenční listina
15. Informační ekologický servis 2/2018 – dopis a přílohy:
01 – Aktualizovaný seznam právních předpisů na úseku ekologie
02 – Ustanovení zákona k poplatkům za odběry podzemních vod
03 – Ustanovení k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
04 – Ustanovení k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod podzemních
16. Konference Podkladní vrstvy a podloží vozovek 2018 se uskuteční dne 28. listopadu 2018 v Brně, OREA Hotel
Voroněž:
a) Program konference
b) Online přihláška
c) Online objednávka prezentace
Více informací na http://pvpv.sdruzeni-silnice.cz/
17. Sdružení pro výstavbu silnic ve spolupráci se společností VIAKONTROL, spol. s r.o., realizuje již čtvrtý cyklus
workshopů SILNIČNÍ AKADEMIE. Informace o workshopech SILNIČNÍ AKADEMIE 4.
PRAHA
a) Online přihláška – Praha
b) Termíny workshopů Praha
BRNO
a) Online přihláška – Brno
b) Termíny workshopů Brno
Více informací na www.sdruzeni-silnice.cz
18. Školení STEPS 10 Projektování silnic a dálnic a STEPS 11 Recyklace vozovek se uskuteční v jednotlivých
krajích České republiky od ledna do března 2019. Přehled kurzů s uvedením termínu a místem konání
STEPS 10 Projektování silnic a dálnic
a) Záměr školení STEPS 10
b) Upoutávka STEPS 10
c) Online přihláška STEPS 10
STEPS 11 Recyklace vozovek
a) Záměr školení STEPS 11
b) Upoutávka STEPS 11
c) Online přihláška STEPS 11
Informace k dispozici na www.sdruzeni-silnice.cz
19. Konference Projektování pozemních komunikací 2019 se uskuteční dne 28. května 2019 v Praze
20. Konference Asfaltové vozovky 2019 se uskuteční ve dnech 26. – 27. listopadu 2019 v Českých Budějovicích.
Odborné příspěvky do sborníku (anotace) je možné přihlásit do 31. ledna 2019. On-line přihláška je k dispozici
na www.asfaltove-vozovky.cz
21. Seminář Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek se uskuteční dne 29. listopadu 2018 v Praze
22. Mezinárodní sympozium MOSTY 2019 se bude konat ve dnech 25. - 26. dubna 2019 v Brně
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