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Informace pro členy Sdružení
Věc:

95. zasedání správní rady – podkladové materiály
Aktuální informace

O B S A H:
1. Návrh usnesení z 95. zasedání správní rady Sdružení pro výstavbu silnic Praha
2. Seznam kandidátů pro volby do předsednictva Sdružení – příloha usnesení
3. Změny v členské základně – přijetí za člena: BÖGL a KRÝSL, k.s.
4. Ekonomika Sdružení:
a) Přehled hospodaření Sdružení pro výstavbu silnic Praha v hospodářském roce 2015/2016 a
zpráva auditora (Poznámka: Ekonomický materiál je členům správní rady předán pouze
v tištěné podobě).
b) Rozpočet Sdružení na rok 2017/2018 – podklady (žlutý papír) Termín vrácení: 16. 10. 2016
5. Závěry z jednání k zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které se uskutečnilo dne 2. 9. 2016
v Praze u společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Znění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – pouze v elektronické
podobě
6. Návrh Zvláštních smluvních podmínek pro stavby projektované zhotovitelem (Žlutý FIDIC).
Text vychází z již schválených ZOP k červenému FIDICu, proto bylo pro přehlednost zpracováno
porovnání s těmito ZOP (také v příloze). Třetím dokumentem jsou obecné podmínky, jejichž
podoba je již schválena.
Zvláštní smluvní podmínky staveb projektovaných objednatelem (Červený FIDIC) byly
připomínkovány před rokem. Smluvní podmínky byly následně schváleny.
Prosíme o zaslání připomínek do 29. 9. 2016 pouze k ustanovením, která jsou odlišná od
schválených ZOP k červené knize FIDIC, na adresu svobodap@sdruzeni-silnice.cz
a) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu
b) Porovnání se ZOP
c) Obecné podmínky
Poznámka: Materiály jsou pouze v elektronické podobě.
7. Problematika EIA:
a) Platné znění zákona, úpravy dle vypořádání MPŘ
b) Vypořádání MPŘ – EIA
c) Vypořádání MPŘ – SEA
Poznámka: Materiály jsou pouze v elektronické podobě.
8. Stanovisko SPS v ČR k návrhu rozpočtu SFDI na rok 2017 a střednědobému výhledu na roky 2018
a 2019
9. Zápis z řádného plenárního zasedání SIA ČR – Rady výstavby ze dne 12. 9. 2016 v Praze

10. Diskusní seminář ke směrnicím k zákonu o zadávání veřejných zakázek se uskuteční dne
15. 11. 2016 od 12.30 hod. v hotelu STEP, Praha 9
a) Pozvánka
b) Přihláška
11. Konference „Podkladní vrstvy a podloží vozovek“ se koná dne 22. listopadu 2016 v Brně,
OREA Hotel Voroněž – program.
Informace, nabídka prezentace, pozvánka a on-line přihláška jsou k dispozici na
www.sdruzeni-silnice.cz
12. Informace o školeních Sdružení připravovaných na 1. čtvrtletí roku 2017:
a) Školení SENS 12 – Emulzní technologie, SENS 13 – Betonové konstrukce v silničním
stavitelství, STEPS 8 – Návrh zhutňovací sestavy s použitím počítačového programu HAV
b) Dotazník o průzkumu zájmu o školení v roce 2017 (žlutý papír) Termín vrácení: 16. 10.
2016
13. Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2016/H2 se koná 17. 10. 2016 v Bratislavě. Účast je
bezplatná, přihlásit se můžete na e-mail: konferencie@ceec.eu (materiál pouze v elektronické
podobě)
14. Seznam norem platných pro obor silničního stavitelství k 30. 9. 2016 (pouze v elektronické
podobě)
15. EUROKÓDY: Seznam platných EUROKÓDů k 30. 9. 2016 (pouze v elektronické podobě)
16. Věstník dopravy č. 9/2016 (pouze v elektronické podobě)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODBORNÉ INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ č. 9/2016
• DOPRAVA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ V TEPELNĚ IZOLOVANÝCH KORBÁCH NÁKLADNÍCH
VOZIDEL
• SOUČASNÉ VELKÉ REKONSTRUKCE NA NĚMECKÝCH DÁLNICÍCH

