Informace č. 20/22
ze dne 22. 11. 2022

Informace pro členy Sdružení
Věc:

Aktuální informace

O B S A H:
1. Aktualizovaný věcný harmonogram 120. zasedání správní rady Sdružení
2. Záznam z jednání předsednictva Sdružení, které se uskutečnilo dne 9. 11. 2022
3. Dopis SVS na ŘSD ČR k Výzvě dodavatelům ve vztahu k sankčnímu seznamu a k zákazu plnění veřejných
zakázek ze dne 16. 11. 2022
4. Novela stavebního zákona:
1) Dopis premiérovi ČR k novele stavebního zákona ze dne 6. 10. 2022
2) Teze proti věcné novele Nového stavebního zákona a návrhu zákona o jednotném environmentálním
stanovisku
5. Nařízení vlády č. 220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání,
žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze
podat na zastupitelském úřadu, aktualizováno s účinností od 1. 11. 2022
6. Návrh nařízení vlády o zajištění dodávek plynu, které určuje obchodníky s plynem, kterým se stanoví povinnost
dodávky plynu zákazníkům na trhu s plynem (jedná se o tzv. určené dodavatele plynu)
7. Školení STEPS
STEPS 14 Navrhování vozovek pozemních komunikací – záměr školení
STEPS 15 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek – záměr školení
STEPS 16 Výroba a pokládka hutněných asfaltových směsí – záměr školení
Přehled termínů a míst školení STEPS 2023
Dotazník k průzkumu zájmu o školení STEPS 2023 (žlutý papír)
Termín vrácení: 20. 12. 2022
8. Workshopy Silniční akademie
a) Anotace
b) Program dne
Dotazník k průzkumu zájmu (žlutý papír)

Termín vrácení: 20. 12. 2022

9. Záznamy z jednání týmů:
a) Tým č. 5 pro mosty (15. 9. 2022) vč. příloh:
P1 – Prezenční listina
P2 – TP 86 Mostní závěry (Ing. Volek)
P3 – Předpisy a kvalita vydávané dokumentace (Ing. Šimlerová)
P4 – Poznámky k diagnostice mostů z hlediska materiálových charakteristik (Ing. Horský)
P5 – Problematika návrhu dokumentace v jednotlivých stupních dokumentace (Ing. Volek)
P6 – CEV – aktuální stav a rozvoj systému (Ing. Hlavatý, Ph.D.)

b) Tým č. 9 pro kamenivo (19. 10. 2022) vč. příloh:
P1 – Prezenční listina
P2 – Žádost o stanoviska MPO k problematice uvádění kameniva na trh
P3 – Vyjádření MPO k problematice uvádění kameniva na trh
P4 – Zpráva o stavu norem
P5 – Přehled norem
P6 – 2. návrh změny ČSN 73 6126-1
P7 – OTP pro drážní kamenivo
P8 – Tabulka připomínek k OTP včetně vypořádání
10. On-line seminář Elektronický stavební deník ŘSD ČR se uskuteční dne 24. 11. 2022
11. Výzva k participaci na Světovém silničním kongresu 2023
12. Poohlédnutí za Silniční konferencí, která se konala ve dnech 4. – 5. 10. 2022:
1) Fotogalerie
2) Video
3) TV studio
4) Sborník ke stažení
5) Prezentace ke stažení
13. Prezentace firmy Edhance s.r.o. – Kariérní poradenství
14. EAPA MAGAZINE 51
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