Informace č. 12/20
ze dne 27. 4. 2020

Informace pro členy Sdružení

Věc:

Aktuální informace

O B S A H:
1. Záznam ze 109. jednání správní rady Sdružení konané videokonferenčně ze dne 22. 4. 2020
2. Usnesení ze 109. jednání správní rady Sdružení ze dne 22. 4. 2020
3. Sdružení pro výstavbu silnic a Svaz podnikatelů ve stavebnictví zaslaly hejtmanům, primátorům i dalším
investorům a zadavatelům žádost o uplatnění kompenzace za práci ve ztížených podmínkách:
a) Dopis k zadavatelům a investorům
b) Seznam hejtmanů a primátorů, kterým byl dopis zaslán,
c) Přehled SÚS, na které byl dopis odeslán
c) Města, na jejichž Technické služby byl dopis odeslán
d) Usnesení vlády ČR č. 438 ze dne 20. dubna 2020 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19
na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související
e) Příloha k usnesení: Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19
4. Pravidla překračování státních hranic:
a) Tisková zpráva Ministerstva vnitra
b) Usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o přijetí krizového opatření
c) VZOR - lékařské́ potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2 k doložení při překročení hranic ČR
5. Postup zhotovitele při žádosti o vstup pracovníků z EU na území ČR bez provedeného testu na COVID-19 ve
smyslu bodu I. 10 usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o přijetí krizového opatření:
a) Tisková zpráva Ministerstva dopravy
b) Metodika pro vydání Potvrzení ve smyslu bodu I. 10 usnesení vlády ČR č. 443
c) Žádost o potvrzení pro umožnění vstupu na území ČR ve smyslu usnesení vlády ČR č. 443
d) Potvrzení ve smyslu usnesení vlády ČR č. 443 bodu I. 10 ze dne 23. dubna 2020
6. Zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na
osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu - Podstatný je § 19, který v odst. 1 zakotvuje možnost
orgánu společenství rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i
tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání

