č. 4/15
dne 25. 3. 2015

Informace pro členy Sdružení
Věc:

89. zasedání správní rady – podkladové materiály
Aktuální informace

O B S A H:
1. Návrh usnesení z 89. zasedání správní rady Sdružení pro výstavbu silnic Praha
2. Výčet pohledávek Sdružení ke dni 20. 3. 2015
3. Tiskové zprávy Sdružení
a) „Bezpečnost při opravách silnic se zvýší“ a prezenční listina z workshopu 11. 3. 2015 na ČVUT
v Praze
b) „Rok 2014 přinesl do oprav silnic mírné zlepšení“
4. Přehledy výroby a zpracování materiálů pro stavbu vozovek v roce 2014 (materiál pouze
v elektronické podobě)
5. Program konference Projektování pozemních komunikací, která se koná v úterý 19. 5. 2015
v Hotelu Step, Praha 9
6. Konference Asfaltové vozovky 2015:
a) Nabídka prezentace firem
b) Prodloužení termínu do 31. 3. 2015 pro přihlášení odborného článku do sborníku konference
7. Seznam norem platných pro obor silničního stavitelství k 31. 3. 2015 (materiál pouze
v elektronické podobě)
8. EUROKÓDY: Seznam platných eurokódů k 31. 3. 2015 (materiál pouze v elektronické podobě)
9. Metodika Design & Build: (materiál pouze v elektronické podobě)
a) Závěrečná zpráva
b) Závěrečná powerpointová prezentace
10. SIA ČR – Rada výstavby – jednání „Kulatý stůl k dopravě“ (materiál pouze v elektronické podobě)
a) Záznam z jednání 11. 2. 2015
b) Závěry – Desatero
c) Seznam pozvaných
11. „Aktuální legislativa z pohledu stavebních dodavatelů“ – článek Ing. M. Vebrové, obchodní
ředitelky SWIETELSKY stavební s.r.o., v časopise Veřejné zakázky v praxi (březen 2015)
12. Publikace „Technologie stavby vozovek“ (autor J. Zajíček a kol.) – kniha byla předána na
správní radě 25. 3. 2015. Nepřítomným členům bude zaslána poštou. Publikaci je možné zakoupit
– viz objednávka, případně u ČKAIT.
13. Setkání lídrů českého stavebnictví 2015 se koná dne 14. 5. 2015 od 10.00 hod. v Národním
domě na Vinohradech, náměstí Míru 9, Praha 2. Zájemci se mohou přihlásit na e-mail:
konference@ceec.eu, účast je bezplatná.
Poznámka: Materiál pouze v elektronické podobě.

14. Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 – pouze v elektronické podobě
15. Nadace ABF – pozvánka na seminář „Žlutá a Stříbrná kniha: Design-Build podle smluvních
podmínek FIDIC“, který se koná 14. 4. 2015 od 10.00 hod. v sídle Nadace ABF, Václavské nám.
31, Praha 1, vložné 1 950 Kč.
16. Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) – materiál pouze v elektronické podobě
a) Zápis z jednání přípravného výboru ČSSI ze dne 12. 2. 2015, který zajišťuje oslavu 150 let
spolku inženýrů a architektů
b) Prezenční listina
17. Výroční zpráva o činnosti pracovních týmů Sdružení za rok 2014 (materiál pouze v písemné
podobě), jednotlivé zprávy jsou k dispozici na www.sdruzeni-silnice.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODBORNÉ INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ č. 3/2015
• Směrnice pro přepočet evidovaných mostních objektů na dálnicích a rychlostních silnicích
• Gabiony jako ochrana terénu před erozí a sesuvy a jako ochrana proti hluku – výsledky
zkoušek gabionových konstrukcí
• Degradované mosty nejsou jen českým problémem: prvořadým úkolem Spolkové republiky
Německo jsou opravy, obnovy a přestavby mostů

Materiály – prezentace přednesené na správní radě Sdružení dne 25. 3. 2015
1. Zpráva o činnosti týmu č. 1 pro legislativu za rok 2014 – Ing. Marie Vebrová
2. Výroba a zpracování materiálů pro stavbu PK v roce 2014 – Ing. Petr Svoboda
3. Aktuální otázky Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy – Ing. Milan Dont, Ph.D.
4. Financování dopravní infrastruktury – Ing. Ivo Vykydal, tajemník SFDI
5. Prezentace ŘSD ČR – Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR
a) Plánovaná výstavba 2015
b) Přehled nových nadlimitních zadávacích řízení na projektové práce a TDI v roce 2015
c) Přehled staveb s předpokládaným zahájením realizace v letech 2014-2016

