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dne 17. 6. 2015

Informace pro členy Sdružení
Věc:

90. zasedání správní rady Sdružení – podkladové materiály
Aktuální informace

O B S A H:
1. Návrh usnesení z 90. zasedání správní rady Sdružení
2. Dopis jednatele Sdružení Ing. P. Svobody ze dne 3. 6. 2015 Ing. J. Kolibovi (MPO) – delegování
zástupce Sdružení do pracovní skupiny č. 4 pro energetickou a dopravní infrastrukturu Rady vlády
pro stavebnictví ČR
3. Změny v členské základně: změna obchodního jména společnosti FLOP – dopravní značení, s.r.o.
na SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
4. Ekonomika Sdružení:
Komentář k předkládaným materiálům
Plnění rozpočtu Sdružení za období 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015 – příloha č. 1
Návrh rozpočtu Sdružení na období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 – příloha č. 2
Souhrnný přehled plateb členů Sdružení v hospodářském roce 2015/2016 – příloha č. 3
Výčet pohledávek Sdružení ke dni 15. 6. 2015 – příloha č. 4
Poznámka: Výše uvedený ekonomický materiál je členům správní rady předán pouze v tištěné
podobě.
5. Záznamy z týmů:
a) č. 9 pro kamenivo (12. 5. 2015) včetně příloh:
1. Prezentace Ing. Lorek – představení organizace
2. Prezentace Ing. D. Matoušek – přehled výroby a zpracování materiálů pro stavbu PK
v roce 2014
3. Prezentace Ing. Škarková – revize TP 137 Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu
na stavbách PK
4. Prezentace Ing. Zajíček – ověření CBR, zkoušky na hodnocení kvality jemných částic,
nakupování ŠD
5. Prezentace p. Nekula – Vliv kameniva na protismykové vlastnosti vozovek
6. Prezentace Ing. Nekulová – Výzkumný projekt Labskid
7. Prezenční listina
b) č. 8 pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy (26. 5. 2015) včetně příloh:
1. Prezenční listina
2. Prezentace Ing. Matouška – Výroba a zpracování materiálů pro stavbu vozovek v roce
2014
3. Prezentace Ing. Zajíčka – Problematika norem WG 4
4. Prezentace Ing. Havelky – Modernizace dálnice D1 – CB kryt, úseky 5, 9, 14, 21
pohledem laboranta TPA
5. Prezentace Ing. Hvízdala – Těsnění spár CB krytů
c) č. 1 pro legislativu (27. 5. 2015) včetně prezenční listiny

d) č. 10 pro životní prostředí a BOZP (25. 5. 2015) včetně příloh:
1) Návrh zákona o odpadech
2) Zpráva o činnosti komise HSE – Ing. J. Valentin, Ph.D.
3) Změny v zákonech a předpisech BOZP – Ing. J. Pavlíček
4) Tisková zpráva k workshopu k problematice práce za provozu
5) Dopis Ing. M. Dontovi, Ph.D., MD – pracovní skupina k uzavírkám
6) Prezenční listina
Poznámka: Přílohy týmů jsou pouze v elektronické podobě.
6. Tým č. 7 pro emulze a emulzní technologie – rozšíření činnosti a změna názvu
7. Dopis ŘSD ČR ze dne 8. 6. 2015 – Pracovní týmy a skupiny v rámci Sdružení a příloha „Seznam
zástupců ŘSD ČR v pracovních týmech Sdružení“
8. Zhodnocení školení o evropských a českých normách pro stavbu vozovek (SENS 8 a SENS 9)
včetně příloh:
a) Počet organizací, účastníků a přehled míst konání kurzů
b) Přehled hodnocení školení a lektorů účastníky kurzů
c) Zastoupení jednotlivých profesí na školení
9. Konference Asfaltové vozovky 2015:
a) Nabídka firemní prezentace, objednávka on-line a ve formátu pdf je k dispozici na
www.asfaltove-vozovky.cz
b) Pozvánka na konferenci a závazná přihláška on-line a ve formátu pdf bude k dispozici na
stejných webových stránkách koncem června, příp. začátkem července 2015.
10. SPS v ČR – Dopis prezidenta Ing. V. Matyáše členům Řídícího výboru Asociace pro rozvoj
infrastruktury, z.s. ve věci přijetí zákona o liniových stavbách
11. Stanovisko České silniční společnosti ke zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti na dálnicích na
150 km/h
12. Nadace ABF – pozvánka na seminář „Energetická náročnost budov po novele zákona
o hospodaření energií. Změny podle zákona č. 103/2015 Sb., zejména v povinnostech,
kontrolách, průkazech“, který se koná 22. 6. 2015 od 9.30 hod. v sídle Nadace. Vložné 1 500 Kč
včetně DPH.

