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Dámy a pánové, kolegyně a kolegové,
vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám popřáli, jménem výboru
oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů,
mnoho úspěchů, pevné zdraví a šťastná rozhodnutí
v novém roce 2014.
Vážíme si Vašeho zájmu o činnosti naší pobočky,
které společně připravujeme a uskutečňujeme. Zejména nás těší
Váš zájem o pravidelné jarní a podzimní odborné konference
o zajímavých stavbách. I letos zajistíme jejich pokračování,
připravíme odborné exkurze na vybrané stavby.
Těšíme se na společná setkání.
Se srdečným přáním všeho nejlepšího, hlavně stálého zdraví.
Za výbor pobočky

Ing. Jiří Skyva
předseda OP ČSSI Brno

1.

„ XIX. Reprezentační ples “

Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě a Jihomoravská stavební společnost při Svazu podnikatelů v ČR
pořádají

„ XIX. Reprezentační ples “
8. března 2014
v prostorách Besedního domu.
Ples bude zahájen v 19.30 hodin předtančením skupinou DANZA.
K tanci a poslechu hrají hudební skupiny „STOPPER “ a „DOMUS BAND“,
zastoupené Ing Milanem Vášou a Ing. Ludvíkem Slámou.
Vstupenky ve výši 600,- Kč ( z toho 250,- Kč konzumace)
Vstupenky pro studenty ve výši 200,-Kč (bez konzumace)
budou v prodeji od
10. února 2014 na sekretariátě ČSSI, Brno – u p.Radmily Valtrové tel.: 545214801,
mobil:732614187, e-mail: cssi@volny.cz . (závazná rezervace vstupenek ihned).
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Český svaz stavebních inženýrů spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na

Odbornou konferenci „Zajímavé stavby„ která se bude konat
v hotelu SLOVAN
dne 27. března 2013 od 16.00 hodin
a bude spojená s výroční volební členskou schůzí OP ČSSI Brno.

Přítomní si vyslechnou odborné přednášky, následně proběhne volební členská
schůze OP ČSSI Brno s následujícím programem:










zahájení a uvítání hostů
schválení programu jednání, volba mandátové, návrhové a volební komise
zpráva předsedy OP ČSSI Brno za minulé období
zpráva hospodáře OP ČSSI Brno
zpráva předsedy revizní komise
vystoupení hostů
diskuse
volby: výbor OP ČSSI
revizní komise OP
delegátů a náhradníků na Sjezd ČSSI
zpráva mandátové a návrhové komise, usnesení

Všechny účastníky zveme po skončení na společnou večeři v restauraci BUGATTI,
spojenou s diskusí.
Zájemci, nahlaste se prosím, nejpozději do 20. března 2014 na sekretariátě u
p.Radmily Valtrové tel.545214801, nebo mobil 732614187, e-mail: css@volny.cz
Vážíme si vašeho zájmu a srdečně všechny zveme!
výbor OP ČSSI Brno

3

Sportovní akce:

41. ročník „Zlaté hole „ ČSSI

Ani jsme se nenadáli a již je tu opět leden. Rychle se blíží „Zlatá hůl“, která se koná
od pátku do neděle 24. – 26.1. 2014, s ubytováním opět v hotelu Horník. Čekají nás
dva večery s písničkami a kytarou pana ing. Menšíka, s dobrým vínem ze Zaječí a
s ochutnávkou vámi přinesených pomazánek ( pečivo zajistíme), případně jiných
specialit. Během těchto večerů proběhnou odborné přednášky pana prof. Hobsta
( poznatky z cesty po Brazílii) a video pana ing. Pohla z putování po Korsice, nebo
po Tyrolsku. V sobotu nás čeká cesta do Vříště (doufáme, že na běžkách, případně
autobusem), kde máme domluvený oběd od 12 do 14 hod. Cestou autobusem se
zastavíme v lyžařském areálu u hotelu SKI, kde nás seznámí s některými novinkami
a zajímavostmi Vysočina arény.
Protože potřebujeme upřesnit počet ubytovaných osob, prosíme Vás o potvrzení vaší
účasti úhradou zálohy 1 000,- Kč na sekretariátu u paní R.Valtrové, nejpozději do
15. ledna. Je to také proto, abychom případné další zájemce zbytečně neodmítli a
někdo z přihlášených by pak třeba nejel. Předběžnou cenu pobytu odhadujeme na
1800,- Kč na osobu, což pokryje 2 noclehy s polopenzí, sestávající z páteční večeře,
dvou snídaní a nedělního obědu. Konečné vyúčtování pak provedeme dle skutečně
naběhlých nákladů na místě pobytu.
Sraz účastníků bude stejně jako loni u parkoviště před stavební fakultou, poblíž
právnické fakulty, a to v pátek 24.1. v 16.45 hod. Nezapomeňte si s sebou vzít
jubilejní šálu, běžky, případně plavky ( hotel U Loubů má menší bazén asi pro 10 lidí)
a také dobrou náladu. .
Příjezd zpět do Brna plánujeme na nedělní odpoledne kolem 16 hod.
Na shledanou se těší manželé Kocmanovi a Jara Pohl, garanti ZH 2014.

Klub seniorů - změna
V lednu 2014 se klub seniorů výjimečně nebude konat první čtvrtek
v měsíci, ale až druhý čtvrtek v měsíci t.j. 9.1.2014. V dalších
měsících se budeme opět scházet vždy v první čtvrtek v měsíci
v 17.0 hod., Dřevařská 22, Brno.
Ing. Jan Mikuláštík
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Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Brno, spolu s CK SKY TOURS si Vás
dovoluje pozvat na lyžařský zájezd do

Schladmingu
od 22. února do 26. února 2014.
Popis oblasti:
Známé zimní středisko se 115 km sjezdových tratí. Skipas platí na 9 kopců s vrcholy
kolem 2000m. Na dolní stanici v Planai si můžete zdarma vytisknout profil trati,
kterou jste za celý den absolvovali, včetně km a metrů převýšení. Vzdálenost Brno –
Schladming je 417 km.
Ubytování:
Pension Lanshof v Rohrmoosu vzdáleném 350m od sjezdovky. Ubytování v
penzionu je ve 2-4 lůžkových pokojích. WC a sprchy na patrech, s sebou domácí
obuv a ručník. Možnost ubytování v pensionu Haus Strobl, kde jsou pokoje s
koupelnou a WC. (příplatek 12 Eur/den.) Jen dva pokoje .
Program zájezdu:
1. den: 22.2. odjezd z Česka ve 14.00 hod. od Janáčkova Divadla. 2.-5. den:
individuální program – lyžování 5. den: 26.2. odjezd v 17.00 hod. Příjezd do Brna cca
ve 23.00 hod.
Cena zájezdu:
5.200,0 Kč včetně pojištění a storna. Cena skipasu na 4 dny: 152 eur. (eura s
sebou)(cca 3.880,0) .
Cena zahrnuje:
Dopravu autobusem, ubytování, polopenzi a pojištění.
Stravování:
Vydatná polopenze. Je možno zakoupit nealko i alkoholické nápoje za Kč. Možno
konzumovat i vlastní dovezené nápoje. Stravování začíná druhý den snídaní a končí
poslední den večeří.
Spolu s přihláškou je nutno uhradit zálohu ve výši 5.000,- Kč Nejpozději do
30.11.2013. Doplatek do 20.1.2014.
Přihlášky spolu se složením zálohy je možno uskutečnit též na sekretariátě pobočky
ČSSI Brno, Vrchlického sad č.2, telefon č. 545214801.
e-mail: cssi@volny.cz ,nebo u garanta zájezdu Ing. Jana Mikuláštíka,
tel.: 549241692, mob. 732753967, e-mail: jan.mikulastik@volny.cz

5

Český svaz stavebních inženýrů, pobočka Brno, spolu s CK SKY TOURS si Vás
dovoluje pozvat na lyžařský zájezd do

LIVIGNA
od 15. března do 22. března 2014.
Popis oblasti:
Jedno z nejlepších lyžařských středisek Evropy. Celkem 68 km sjezdovek
abnormální průměrné šířky v snad nejideálnějším možném poměru co do jejich
náročnosti.
Ubytování:
Privátní apartmány pro 4 osoby. Je možno i apartmán pro dvě nebo tři osoby.
Vzdálenost od sjezdovky do 300 m. .
Program zájezdu:
1. den: 15.3. odjezd z Česka ve xx.x hod. od Janáčkova Divadla.
2.-7. den: individuální program – lyžování
8. den: 26.3. odjezd v dopoledních hod. Příjezd do Brna ve večerních hod. Přesné
časy odjezdů a příjezdů budou včas upřesněny.
Cena zájezdu: 12 780,00 Kč
Lyžařky a lyžaři narození v roce 1949 a dříve mají slevu 1.700,0 Kč.
Cena zahrnuje:
Dopravu autobusem, ubytování, skipas.
Pojištění včetně storna činí: 331,0 Kč. .
Stravování:
Vlastní
Nákupy:
Bezcelní zóna
Spolu s přihláškou je nutno uhradit zálohu ve výši 6.000,- Kč Nejpozději do
30.11.2013. Doplatek do 20.2.2014.
Přihlášky spolu se složením zálohy je možno uskutečnit též na sekretariátě pobočky
ČSSI Brno, Vrchlického sad č.2, telefon č. 545214801
e-mail: cssi@volny.cz , nebo u garanta zájezdu Ing. Jana Mikuláštíka,
tel.: 549241692, mob. 732753967, e-mail: jan.mikulastik@volny.cz
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Exkurze do Bratislavy 7.12.2013 - Cyklomost svobody

Konstrukce v souladu s historií
Cyklomost má sloužit pro dopravu cyklistům, pěším turistům a v nezbytných
případech vozidlům záchranných složek. Most byl postaven tak, aby se zachovalo
svědectví historie. Ocelová konstrukce se vine přes zbytky původního mostu a
dokonce jeden s pilířů je zasazen přímo na vojenský bunkr z dob "železné opony".
Tu připomíná i ukázkový ostnatý drát, který odděloval hranice Slovenska od
Rakouska. Celková délka lávky je 955 metrů, z nichž ocelová konstrukce tvoří 525
metrů. Lávka je široká 4 metry a cyklisté při jízdě překonají výškový rozdíl 7 metrů.
Cyklomost propojil nejen slovenské a rakouské cyklotrasy, ale i turistickou síť. Také
se stal spojnicí mezinárodní cyklotrasy Eurovelo 13, jejíž součástí je i naučná stezka
"Alúvium řeky Morava", v délce 62 kilometrů.
Tento most poslouží nejen cyklistům, ale i celému zdejšímu cestovnímu ruchu, k
čemuž ho předurčuje už samotná geografická poloha. Je zasazen přímo do
bratislavské městské části Děvínska Nová Ves, která se pyšní mimořádnou historií,
sahající až do období neolitického osídlení. Dalším typem na výlet může být
chráněná krajinná oblast Děvínska Kobyla, která obklopuje tuto oblast a nabízí
návštěvníkům - výletníkům ke shlédnutí světovou paleontologickou lokalitu
Sandberg, nebo jen na skok vzdálený středověký hrad Děvín na soutoku řek Moravy
a Dunaje. Z rakouské strany zas návštěvníky láká největší venkovský barokní
zámecký komplex Rakouska - zámek Schloss Hof s překrásně zformovaným
parkem, jakož i město Hainburg an der Donau, protkané malebnými uličkami a
mohutnými
středověkými
branami
a
hradbami.
Určitě vám vřele doporučujeme najít si čas a projet si na kole tuto krásnou a
člověkem nenarušenou krajinu, která hlavně v nynějším podzimním období nabízí
nevšední pohledy. Přejezd cyklomostem se rázem změní na pocit, který vás uklidní a
zároveň obohatit.
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Parkoviště před Janáčkovým
Pět let se řešil problém s parkováním u Janáčkova divadla. Park, který sloužil, jako
místo odpočinku se každý den proměnil v nepřehledné parkoviště. V době
představení v divadle se tak i celé Moravské náměstí zaplnilo zaparkovanými auty.
Situaci řeší právě podzemní garáže Parking JD na Moravském náměstí, jehož
výstavba se plánovala již zhruba od roku 2009. Investor se bohužel našel až za 3
roky a po dlouhém jednání začala výstavba garáží před Janáčkovým divadlem.
Garáže byly otevřeny pro veřejnost v polovině prosince 2013.
Technické parametry garáží u Janáčkova divadla
Celkově dvoupatrové garáže zabírají 5000 metrů čtverečních a výstavba stála 300
milionů korun. Garáže u Janáčkova divadla (Parking JD) jsou v provozu oficiálně od
půlky prosince 2013 a nabízejí 400 parkovacích míst.
Výhoda pro návštěvníky Janáčkova divadla
Pro návštěvníky Janáčkova divadla je zde připraven skleněný výtah, který je z garáží
vyveze přímo do prostor divadla, parkování na Moravském náměstí tak již nebude
pro návštěvníky takový problém. Navíc dojde k rekonstrukci parku nad garážemi –
dojde k jeho osazení nízkými stromky, travou a přibudou i vodní trysky v dlažbě.
Do podzemního parkoviště u Janáčkova divadla (Parking JD) je možné se dostat ze
dvou vchodů – první je z ulice Rooseveltova, druhý pak přímo na Moravském
náměstí z ulice Koliště. Pro lepší představu se můžete podívat na Garáže nabízí 400
parkovacích míst. V garážích mohou zaparkovat i auta s alternativními plynovými
pohony a také elektromobily, elektroskútry a elektrokola.
Výhody pro handicapované
Po dokončení prací na garážích na Moravském náměstí bude možné využít výtahu,
který Vás z parkoviště přepraví až do foyer Janáčkova divadla.
Prostor garáží Parking JD je vybaven kamerovým systémem a samozřejmě
protipožárními hlásiči. Celý objekt garáží je také neustále monitorován přítomnou
službou.
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Soukromé právo v novém
S prvním dnem letošního roku vstoupil v platnost nový občanský zákoník, přijatý jako
zákon č.89/2012 Sb., (dále také NOZ). Informace, o které snad už všichni víme, jen
mnohdy nevíme, jak s ní naložit a zda a jak se dotýká konkrétně našeho profesního
života.
Obecně nový občanský zákoník spíše působí jako strašák a v poslední době zvedá
vlnu odporu, a to nejen u právníků. Obec stavařská nezůstává stranou a rozhořčení
některých z Vás nad NOZ jsem si zažila osobně i na vzdělávacích akcích ČKAIT,
které jsou v souvislosti s NOZ členům poskytovány.
Často se mluví pouze a jen o občanském zákoníku. U něj to ale pouze začíná.
S ohledem na legislativní smršť, která probíhala v posledním čtvrtletí tohoto roku, kdy
byla novelizována řada předpisů veřejného práva právě v souvislosti s novým
kodexem (nový katastrální zákon č. 256/2013 včetně vyhlášek, novelizace daňových
zákonů prostřednictvím zákonných opatření senátu č.340/2013 a 344/2013, změnový
zákon č. 303/2013 Sb., který novelizoval cca 71 předpisů veřejné správy), to opravdu
v prvních měsících nebude zrovna jednoduché – pro nikoho.
Sice se jedná o změnu soukromého práva, ale vzhledem k tomu, že však byly NOZ
změněny dosud ustálené instituty, se kterými pracovalo právo veřejné, dochází
zprostředkovaně ke změně celého právního systému. Již dnes na svých
vzdělávacích akcích řešíme, jak se například k některým „novinkám“ jako je právo
stavby, přestávek, přídatné spoluvlastnictví postaví stavební či katastrální úřady,
neboť tyto instituty soukromého práva zasáhnout i do jejich činnosti. Bohužel zjišťuji,
že zde jako již poněkolikáté chybí jasná řešení a selhává metodické řízení, což se
odrazí v praxi na nejednotnosti postupů těchto úřadů.
Co je pro podnikatele ve stavebnictví nesmírně důležité je fakt, že nový občanský
zákoník zrušil jak stávající občanský zákoník, tak stávající obchodní zákoník
(zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tedy právní předpisy, jimiž
se řídily obchodní vztahy s klienty v závislosti na jejich postavení
(podnikatel/nepodnikatel).
Nová právní úprava ruší více jak 238 právních
předpisů. Mimo občanský zákoník a obchodní zákoník jsou NOZ rušeny zákony,
který ovlivňovali či upravovali právní vztahy k nemovitostem, jako zákon č.72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, zákon 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových
prostor, zákon o pojistné smlouvě, z veřejných předpisů byl zrušen katastrální
zákon, novelizován byl správní řád, zákon o zadávání veřejných zakázek,
živnostenský zákon, zákon o státní památkové péči a další.

Změny s dopadem na stavební činnost
S ohledem na šíři nové právní úpravy, a to i co do obsáhlosti paragrafů (NOZ má
§3081), jsem pro Vás v přehledu představila nejdůležitější body dotýkající se
podnikatelů ve stavebnictví.
 NOZ zavedl jednotnou regulaci smluvního práva. V praxi to znamená, že
končí odlišné řešení smluvních vztahů buď v režimu občanského zákoníku
(pokud je alespoň jednou smluvní stranou nepodnikající fyzická osoba), nebo
podle obchodního zákoníku.
OD 1.1. 2014 musí podnikatel uzavírat nové smlouvy pouze v režimu
nového občanského zákoníku.
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Důležité upozornění pro ty, kteří využívají při své činnosti mandátní smlouvy.
MANDÁTNÍ smlouva už není NOZ upravena jako typová smlouva, je třeba
tedy takto používaný vzor smlouvy do budoucna modifikovat a upravit dle
NOZ. Tento typ smlouvy lze podřadit pod smlouvu příkazní nebo si vybrat jiný
vhodný typ smlouvy, např. o kontrolní činnosti či smlouvy o dílo podle typu a
rozsahu Vaší činnosti
 Zavedením zásady preference platnosti právního jednání dává NOZ větší
respekt k vůli jednajícího při výkladu právního jednání, což v praxi znamená
nově možnost zhojit nedostatek formy právního jednání.
 NOZ mění kontraktační proces a zavádí možnost uzavření smlouvy při
nepodstatných změnách či dodatcích v akceptaci, fikce uzavření smlouvy při
absenci konsenzu na nepodstatné záležitosti, předsmluvní odpovědnost
 Změny v oblasti závazkového práva se dotýkají i změn v regulaci
obchodních podmínek, zavedení zákazu zneužití silnějšího postavení vůči
slabší straně v hospodářském styku, subjektivizace počátku běhu promlčecí
lhůty, práva sjednat delší či kratší promlčecí lhůtu, včetně změny u
vybraných smluvních typů (smlouvy o dílo, příkazní smlouva)
 Nový občanský zákoník přináší nové pojmy a instituty (výprosa, zápůjčka,
pacht, obchodní závod a další), změny stávajících institutů (dělení věcných
břemen na služebnosti a reálná břemena)
 Co je třeba zdůraznit je zvýšení nároků na provádění odborných profesí a
nastavení presumpce profesionality spojené s určitým povoláním (blíže §5
NOZ)

Přechod na nové podmínky
Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník obsahuje celou řadu právních institutů
odlišných od současného občanského zákoníku, je třeba najít způsob, jakým budou
stávající právní vztahy upraveny poté, co již nynější občanský zákoník nebude platit.
To je úkolem tzv. přechodných ustanovení, která se nacházejí na samém konci
nového občanského zákoníku, a to v § 3028-3079.
Nový občanský zákoník se v zásadě bude aplikovat až na práva a povinnosti vzniklé
po nabytí jeho účinnosti (§ 3028 odst. 1 NOZ). To se vztahuje zejména na právo
závazkové, neboť smlouvy uzavřené podle nynějšího občanského nebo
obchodního zákoníku se budou těmito předpisy řídit po celou dobu svého
trvání. Smluvní strany si však mohou dohodnout, že od nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku se i na smlouvy uzavřené podle stávajícího občanského
zákoníku použije nový občanský zákoník.
Podnikatele je třeba upozornit i na přechodná ustanovení stanovená v zákoně o
obchodních korporacích (ZOK), který v části nahrazuje starý obchodní zákoník (zák.
90/2012 Sb.,o obchodních korporacích). Bezprostřední dopad budou mít především
donucující ustanovení zákona, tedy ta ustanovení, od kterých se nelze smluvně
odchýlit (např. pravidla o koncernech). Pokud bude vnitřní dokumentace korporace
(např. zakladatelské listiny, stanovy) v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, je
korporace povinna přizpůsobit jejich znění nové právní úpravě do 6 měsíců
od účinnosti zákona (tj. do 1. 7. 2014). Pokud tak neučiní, může jí v konečném
důsledku hrozit až soudní zrušení (§ 777 ZOK). Ta část vnitřních ustanovení, která
nebudou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, zůstane nadále
v platnosti, přičemž za jejich součást budou považována i ta pravidla, která pro
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korporace dosud vyplývala přímo z OZ. Aby nedocházelo ke konfliktům staré a nové
právní úpravy, dává ZOK obchodním korporacím možnost, aby do dvou let od nabytí
účinnosti rozhodly, že se plně podřizují nové právní úpravě (tzv. opt-in). V takovém
případě již ustanovení dosavadního OZ na obchodní korporace bezprostředně
dopadat nebudou.
Jak jsem napsala v knize Stavba a občanský zákoník, kterou vydala ČKAIT pro své
členy v závěru loňského roku. Nový občanský zákoník přináší do života nás všech
řadu změn. Jsou to změny, které přichází zvenčí a které svým chováním
neovlivníme. Můžeme si ale svobodně určit, jak se k nim postavíme. Kdo je rád
připraven, může využít vzdělávací akce pořádané ČKAIT k tématu či jiné vzdělávací
akce. Kdo má rád praktická školení a rád by si odnesl vzor své smlouvy dle NOZ,
toho ráda uvítám na svých akcích (blíže www.pravovestavebnictvi.cz)
A co říci závěrem. Stavebnictví dlouhodobě nemá, jak se lidově říká „ na růžích
ustláno“. Jak se zdá, ani rok 2014, a to i s ohledem na shora uvedené, nebude pro
podnikatele ve stavebnictví rokem snadným. Nový rok vždy přináší plány a
očekávání a přestože že se nám zdá, že to negativní v současné chvíli spíše
převládá, i přes to si dovolím Vám popřát, ať je i tento přelomový rok pro Vás a Vaše
obchodní partnery rokem dobrým.
JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
www.pravovestavebnictvi.cz

GRATULACE
V měsíci lednu, únoru a březnu se dožívají
významných jubileí tito naši kolegové
70 let

Ing. Václavek Miroslav
Ing. Šanca Petr

80 let

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

94 let

Prof.Ing. KOČÍ Bohumil, CSc.

Jasaň Baltazar
Lewczyszyn Vladimír
Mikuláštík Jan
Novotný Jaroslav
Smolař Jiří

Gratulaci také posíláme paní Ing. Elišce Hynkové.
Přejeme všem milým kolegům hodně zdraví, pohody, energie a spokojenosti do
dalších let.
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Vzpomínky při příležitosti 70- tých narozenin.“
Po promoci na VUT jsem nastoupil v roce 1967- 1974 do zaměstnání u Dopravních
staveb se sídlem v Olomouci. Převážná část byly montáže mostů z předpjatých
prefabrikátů a to včetně montáže stropů na 3 stanicích metra linky C a drážních
mostů pro nákladní průtah v Brně a nadjezd přes Nákladové nádraží Brno – jih, 2
mosty na Slovensku v údolí Hronu ( Německé).
V roce 1974-198 jsem přešel do projekce dopravních staveb v Brně- Bohunicích.
Projekty mostů v křížení D1 X D2. Nové tramvajové linky do Bohunic v Brně celkem
délky 3,3 km, opravy ocelových mostů v Brněnském okolí. Most na trati u Trmic (Ústí
n. Labem ) a Chabařovic.
Transportní ocelový most pro skrývky nadloží – důl Maxim Gorkij.
Lybia -Road Departament + Strojexport (CZ)
08.81- 08 1982 road Al Giosh – Nalut ( 130 km ) a Al Giosh- Watyah –( 65 km)
03.86 - 03 1987 roads Surman a závod TAS
Příprava staveb v Praze 1989 -1992
Opravy mostů: Jiráskův a Mánesův, Nová tramvajová trať z palmovky na Ohradu
včetně estakády délky 450 m v nákladech cca 190mil.Kč. Oprava a rekonstrukce 2
domů pro ubytovnu ( malometrážní komfortní byty).
10.1992 – 06 1993 Německo - stavby mostů v Německu Interengenýring + a nová
privátní firma MV STAVIS (poradenská a projekční firma (DS + M)
Oprava mostů při povodních na severní Moravě 10 mostů a 2 nové mosty
v Hanušovicích, nová ocelová lávky přes ulici Žarošickou Brno - Vinohrady
2000 - 03. 2002 HPM (hlavní prohlídky mostů) v okresech BO, BV, ŽD-celkem
85objektů.
04.2004 Supervize při Kolíně TPCA (Ovčáry) Toyota a Takenaka stavební skupina –
velký rozsah zemních prací atd.
05.2005 Návrh nového spojení Zálabí – Kmochův Ostrov.Spojení pro chodce a
cyklisty s možností příjezdu na ostrov a zásobování auty. TPCA přespěla na stavbu
lávky částkou 8 mil.Kč. rozpětí 30+99+30m Stavba byla oceněná.
08.2005 stavební dozor na nové automobilce K I A v Žilině. Stavební skupina T A K
E N A K A stavba závodu M O B I S a Hysko s předáním staveb 16. 6.2006. Nová
hala PDP byla předaná 08-2006. součástí bylo rovněž zařízení pro nakládání vozů
na železniční vagony včetně obslužných plocha vlečky.
01.2007 projektová skupina ABB Brno optimalizace rafinerií v Rumunsku ve
spolupráci se zadavatelem OMW – v rafineriích Petrobrazi a Arpechim s firmou CB
end Iron (U.S.A)
Ing. Miroslav V Á C L A V E K
MV S T A V I S
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Děkujeme sponzorům
XIX. Reprezentačního plesu ČSSI, ČKAIT a JmSS

v tomto čísle Zpravodaje uvádíme firmy, které jako první podpořily tuto akci:

SUDOP BRNO
V naší společnosti je soustředěna špičková projekční kapacita schopná projektovat
stavby pro dopravu železniční, městskou, příměstskou, telefonních ústředen,
kabelizací, elektrických vedení, mostu, tunelu, pozemních staveb atd.

SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno
TEL.: 972625804 TEL/FAX: 541211310
E-MAIL: sudop@sudop-brno.cz WEB: www.sudop-brno.cz

13

14

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
sekretariát ČSSI Brno funguje pro styk s členskou základnou ve zkrácených hodinách.

Domlouvejte si, prosím, termín schůzky vždy telefonicky nebo mailem.
Telefon 545214801, mobil 732 614 187, e-mail: cssi@volny.cz

Sledujte naše akce na
http://www.svazinzenyru.cz/, najdete zde Zpravodaje ČSSI a akce, které se z časových
důvodů nevešly do Zpravodaje. Pokud hledáte na stránkách ČSSI Praha, je potřeba otevřít
„oblastní pobočky“, dále pak Brno“ a zde je odkaz na stránky pobočky:
http://www.svazinzenyru.cz/
Znovu také žádáme naše členy, kteří ještě neposlali svoji meilovou adresu a telefonní
kontakt, aby tak, prosím, učinili,
děkujeme.
Ve Zpravodaji č. 3 / 2013 došlo v souvislosti se změnou programu databáze k některým
chybám v platbách, které jsme hned opravili a za které se omlouváme.

Členské příspěvky na rok 2014 prosím, uhraďte nejpozději do konce března,
složenkou, převodním příkazem nebo osobně na sekretariátě ČSSI u paní Valtrové.
Členské příspěvky činí 500,-Kč/rok, důchodci 300,-Kč/rok, přidružený člen (je
členem jiné společnosti při ČSSI ) 150,- Kč/rok. Nesouvisí s členstvím v ČKAIT.
Účet u České spořitelny a.s. číslo 1349534309/0800, VS členské číslo nebo rodné
číslo.
Platby lze ověřit u p.Valtrové-tel. 545214801, mob. 732614187
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Kalendář akcí na leden, únor , březen 2014
KDY

KDO

KDE

9.1.2014
17.00
14.1.2014
16.30
24.-26.1.2014
16.45 odjezd
6.2.2014
17.00
11.2.2014
16.30
6.3.2014
17.00
8.3.2014
19.30

Klub seniorů

U Dřeváka

OP ČSSI
OP ČSSI

Vrchlického
sad 2
Hotel Horník

Klub seniorů

U Dřeváka

OP ČSSI

Vrchlického
sad 2
U Dřeváka

ČSSI, ČKAIT
JmSS

Besední dům

27.3.2014
16.00

OP ČSSI

Hotel SLOVAN

Klub seniorů

CO

GARANT

Pravidelná
schůzka
Zasedání
výboru
„Zlatá hůl
ČSSI“
Pravidelná
schůzka
Zasedání
výboru
Pravidelná
schůzka
Reprezentační
ples

Ing.J.Mikuláštík

Konference +
volební
členská schůze

Ing.J.Skyva

Ing.J.Skyva
Ing. J.Pohl
Ing. Kocman
Ing.Mikuláštík
Ing.J.Skyva
Ing.Mikuláštík
Ing.R.Holý
R.Valtrová

Od 10. února 2014 budou v prodeji vstupenky na ples, na sekretariátě ČSSI Brno
u p.R. Valtrové tel.: 545214801, mobil:732614187, e-mail: cssi@volny.cz
(závazná rezervace vstupenek je možná ihned).
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