č. 10/15
dne 31. 8. 2015

Informace pro členy Sdružení
Věc:

Pozvánka na 91. zasedání správní rady Sdružení
Aktuální informace

O B S A H:

1. Pozvánka na 91. zasedání správní rady Sdružení, které se uskuteční v úterý 22. září 2015
v Humpolci, hotel FABRIKA (Školní 511,396 01 Humpolec), www.fabrikahotel.cz, dálnice D1 - EXIT
90, GPS 49°32´24.727"N, 15°21´20.761"E) včetně mapy příjezdu.
2. Věcný harmonogram 91. zasedání správní rady Sdružení.
3. Dopis AF-CITYPLAN s.r.o. - oznámení změny sídla a vrcholového managementu společnosti.
4. Výčet pohledávek Sdružení - stav k 28. 8. 2015.
5. Záznam z jednání předsednictva Sdružení ze dne 26. 8. 2015.
6. Konference Asfaltové vozovky 2015 - www.asfaltove-vozovky.cz:
a) Pozvánka s programem;
b) Závazná přihláška a objednávka publikace "Pokládka hutněných asfaltových směsí";
c) Upoutávka na knihu doc. Hanzíka "Pokládka hutněných asfaltových směsí";
d) Nabídka firemní inzerce v publikaci "Pokládka hutněných asfaltových směsí";
e) Nabídka firemní prezentace;
f) Závazná objednávka firemní prezentace.
7. Dopis MPO ze dne 30. 6. 2015 - jmenování Ing. P. Svobody členem pracovní skupiny č. 4 pro
energetickou a dopravní infrastrukturu, která působí při Radě vlády pro stavebnictví ČR.
8. Dopis MPO ze dne 5. 8.2015 - složení expertní skupiny k přípravě nového zákona o stavebních
výrobcích.
9. Novela stavebního zákona:
a) Připomínky Sdružení pro výstavbu silnic k novele stavebního zákona;
b) Shrnutí závěrů jednání SIA ČR k návrhu novely stavebního zákona ze dne 9. 7. 2015.
10. Obchodní podmínky:
a) Připomínky Sdružení ke Smluvním podmínkám pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem;
b) Projednání připomínek Sdružení ze dne 26. 8. 2015;
c) Závěry z projednání připomínek Sdružení na MD ze dne 27. 8. 2015.
11. SPS v ČR - stanovisko k návrhu rozpočtu SFDI na rok 2016 a střednědobého výhledu na roky
2017 a 2018.

12. Nabídka publikace "Stavební smluvní právo", autor JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, cena
920,- Kč, knihu lze objednat na: www.wolterskluwer.cz/cz/stavebni-smluvni-pravo.
13. CACE - nabídka školení, činností a publikací:
a) CACE zahajuje nový program certifikovaných školení s názvem Podzimní škola FIDIC;
b) V prvním kole je dokončena červená, žlutá kniha FIDIC a komentář, publikace je možné
zakoupit zde;
c) Odborná debata u kulatého stolu Standardy FIDIC v ČR - mezinárodní smluvní standardy ve
výstavbě se uskuteční v úterý 29. září 2015 od 8:30 v prostorách Ministerstva dopravy ČR.
14. Konference ředitelů projektových společností 2015 - se koná 15. 9. 2015 od 10.00 do 14.00 hod.
v rámci veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO Praha 9 - Letňany, Beranových 667. Účast je bezplatná.
Přihlásit se můžete na e-mailu: konference@ceec.eu.
15. Věstník dopravy MD č. 8/2015 ze dne 7. 8. 2015 včetně příloh:
a) Příloha 1 - VD 8/2015 - Instrukce pro SME č. 9/2015;
b) Příloha 2 - Usnadnění ustanovení dle 3.2 b) této dohody mohou být použity pro odpady v
uvedené tabulce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODBORNÉ INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ Č. 7/2015
•
•
•

Problémy financování oprav mostů v Německu: Výstavba nových objektů místo oprav
Evropská federace pro inženýrskou biologii (Europäische Föderation INgenieurbiologie EFIB)
Mezinárodní Veletrh BAUMA 2016 vyhlašuje soutěž o Cenu za inovace

