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KONÁNÍ VALNÉ HROMADY ČKAIT OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ
Dle zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 bude Valná hromada uspořádána do 3 měsíců po skončení
opatření bránící její pořádání. O jejím konání budete včas informováni e-mailem a
oznámením na stránkách ČKAIT www.ckait.cz. Valná hromada oblasti ČKAIT Hradec
Králové se uskuteční v malém sále Kongresového centra ALDIS, Eliščino nábřeží 357,
Hradec Králové. K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT oblasti Hradec Králové.
Návrh programu jednání
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
3. Představení kandidátů do výboru oblasti
4. Zpráva mandátové komise
5. Volba členů výboru oblasti na roky 2021 - 2023, průběžná volba do přenosné schránky
6. Zpráva předsedy oblasti o činnosti výboru oblasti a Oblastní kanceláře ČKAIT Hradec
Králové v roce 2020 a informace o plánu činnosti pro rok 2021
7. Zpráva Dozorčí rady
8. Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka
9. Volba kandidátů do Dozorčí komise na roky 2021 - 2023
10. Volba delegátů oblasti a náhradníků na Shromáždění delegátů
11. Vyhlášení výsledků voleb
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr
V Hradci Králové dne 10. 5. 2021

Ing. Milan Havlišta, aut. Ing.
předseda oblasti
Hradec Králové
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PŘEDSTAVENÍ
KANDIDÁTŮ DO VÝBORU
OBLASTI HRADEC KRÁLOVÉ
(NA DOBU TŘÍ LET)
DANIEL ANDĚL
autorizovaný technik
v oboru technika prostředí staveb,
specializace elektrotechnická zařízení
člen ČKAIT od roku 2018
absolvent SOŠ a SOU Hradec Králové a SOŠ a SOU
Nové Město nad Metují
Proč kandiduji
Rád přispěji České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě svými
zkušenostmi z oboru elektro, včetně specializace v ochraně před bleskem a přepětím
ING. VÍTĚZSLAV BEZPALEC
autorizovaný inženýr
v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
člen ČKAIT od roku 1993, člen výboru oblasti od roku 1996,
čestný člen ČKAIT
absolvent LF ČVUT Praha,
postgraduální studium Inženýrských staveb
na Mendelově Univerzitě Brno

Proč kandiduji
Tak jako v posledních více než 25 letech bych chtěl svými zkušenostmi pomoci při práci
výboru ČKAIT oblasti HK

ING. EVA CINCIBUSOVÁ
autorizovaný technik
v oboru technika prostředí staveb,
specializace vzduchotechnika a vytápění
členka ČKAIT od roku 1999,
člen výboru oblasti od roku 2012,
místopředseda oblasti
absolventka ČVUT Praha, fakulta strojní,
obor tepelné a jaderné stroje a zařízení
Proč kandiduji
Ve své práci ve výboru chci využít zkušeností získaných během mého profesního života
a v uplynulém volebním období

3

ING. JIŘÍ HÁJEK
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
člen ČKAIT od roku 2005, člen výboru oblasti od roku 2012
absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební
obor systémové inženýrství ve stavební a investiční výstavbě

Proč kandiduji
Svojí účastí ve výboru oblastní pobočky ČKAIT Hradec Králové bych chtěl i nadále svojí
prací a zkušenostmi přispívat k dobrému jménu naší pobočky a aktivně se podílet na její
činnosti v dalším volebním období. Nabízím pohled projektanta pozemních staveb na činnost
Komory ve vztahu k současné hospodářské a ekonomické situaci ve stavebnictví.

ING. MILAN HAVLIŠTA
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
člen ČKAIT od roku 1992, člen výboru oblasti od roku 2004,
předseda oblasti od roku 2004
absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební,
obor ekonomika a řízení stavebnictví

Proč kandiduji
Kandiduji proto, že bych rád pomohl Komoře svými zkušenostmi a mladším předal všechno
to, co jsem se v Komoře naučil, zvláště v době rekodifikace stavebního práva a uvádění
nového stavebního zákona do praxe.

ING. VLADIMÍR JANDA
autorizovaný inženýr
v oboru dopravní stavby
člen ČKAIT od roku 1992, člen výboru oblasti od roku 1994
absolvent ČVUT Praha, obor dopravní stavby

Proč kandiduji
Ve své práci ve výboru chci využít zkušeností získaných během mého dlouhého profesního
života a v uplynulém volebním období a přenášet informace do regionu Jičínska.
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ING. VÁCLAV KIKINČUK
autorizovaný inženýr
v oboru statika a dynamika staveb
člen ČKAIT od roku 1993,
člen výboru oblasti od roku 1994
absolvent VUT Brno, obor konstrukce a doprava

Proč kandiduji
Svojí účastí ve výboru oblastní pobočky ČKAIT Hradec Králové bych chtěl i nadále svojí
prací a zkušenostmi přispívat k dobrému jménu naší pobočky a aktivně se podílet na její
činnosti v dalším volebním období.

ING. JAN MAŘÍK, Ph.D.
autorizovaný inženýr
v oborech
statika a dynamika staveb a mosty a inženýrské konstrukce
člen ČKAIT od roku 2018
absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební,
obor pozemní stavby,
absolvent doktorského studia
na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí,
soudní znalec v oboru stavebnictví a projektování
člen Profesního aktivu ČKAIT - Statika a dynamika staveb,
Mosty a inženýrské konstrukce a Zkoušení a diagnostika
jednatel, projektant ve společnosti KONSTAT s.r.o.
Proč kandiduji
Důvodem k rozhodnutí kandidovat do orgánů komory je pohled na současný stav prostředí
ve stavebnictví, v němž se (zejména my, projektanti) pohybujeme. Dnešní větší složitost a
časová náročnost stavebních děl s sebou nese i vyšší požadavky na kvalitu projektování a
vyšší míru odpovědnosti či kompetence účastníků výstavby. Nezřídka však situace vypadá (z
důvodů ekonomických, časových a dalších) jinak a role projektování je umenšována. Je
proto třeba, aby odpovědné organizace prosazovaly oprávněné zájmy jak jejich členů na
adekvátní podmínky pro jejich činnost včetně finančního ohodnocení, tak zájmy celé
společnosti na kvalitu stavebních děl. Mou osobní snahou je alespoň z lokální úrovně
podpořit širší povědomí o činnosti komory tak, aby byl její hlas slyšet a stala se, pokud
možno, celospolečenskou autoritou a oporou pro své členy.
Životopis viz Jan Mařík_2021_04_19_ŽIVOTOPIS_0.pdf (ckait.cz)
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ING. VLADIMÍR MAZURA
autorizovaný inženýr
v oboru technologická zařízení staveb
člen ČKAIT od roku 1997, člen výboru oblasti od roku 2018
absolvent Technické univerzity v Liberci,
fakulta strojní a textilní

Proč kandiduji
Celý život jsem se věnoval výzkumu a vývoji, od studií do současnosti. Od vstupu do
zaměstnání jsem byl aktivním členem tehdejší ČsVTS (Vědecko-technická společnost) a
vykonával řadu funkcí od předsedy až po člena krajského výboru. Následně jsme v Hradci
Králové založili ČSS (Českou strojnickou společnost), kde pracuji dodnes ve výboru. Jsem
členem ARID (Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví). Dále pracuji jako krajský
manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) pro Královéhradecký a Pardubický kraj. V
oblastním výboru ČKAIT jsem jedno volební období, kde mám na starosti spolupráci ČKAIT
a SPS a chtěl bych v této práci pokračovat. Dále bych chtěl hájit zájmy našich členů na
jednáních krajských orgánů, městských úřadů a hospodářské komory. V neposlední řadě
jsem organizátorem pravidelné soutěže "Stavba roku královéhradeckého kraje".

FRANTIŠEK MELICHÁREK
autorizovaný technik
v oboru pozemní stavby,
člen ČKAIT od roku 1997, člen výboru oblasti do roku 2014 a nově od
roku 2019
absolvent SPŠ stavební Hradec Králové

Proč kandiduji
Mám zájem o nové technologie a materiály zaváděné ve stavebnictví a chci přispívat
k rozšiřování těchto znalostí mezi širokou odbornou veřejnost.
ING. JINDRA NOVOTNÁ
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
člen ČKAIT od roku 2002,
člen výboru oblasti od roku 2018
absolventka ČVUT Praha, fakulta stavební,
obor pozemní stavby
Proč kandidují
Chci pomáhat zlepšit pohled na práci projektantů, jejich ohodnocení a uznání této profese.
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ING. RADEK PETR
autorizovaný inženýr
v oboru technologická zařízení staveb
člen ČKAIT od roku 2011
absolvent vysoké školy strojní a textilní v Liberci

Proč kandiduji
Chci se aktivně podílet na plnění úkolů výboru oblasti Hradec Králové.
ING. BOHUMIL RUSEK
autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby,
statika a dynamika staveb a geotechnika
člen ČKAIT od roku 1992, místopředseda ČKAIT do roku 2008,
přednosta oblasti do roku 1993, člen výboru oblasti od roku 1993,
čestný člen ČKAIT
absolvent ČVUT Praha, fakulta architektury a pozemního stavitelství,
obor stavby občanské, průmyslové a zemědělské
Proč kandiduji
Jako zakládající člen ČKAIT se chci i nadále podílet na činnosti Komory

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ
NA ČLENA DOZORČÍ KOMISE
ZA OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ
(NA DOBU TŘÍ LET)

ING. KAREL PETERKA
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
zvolený zástupce do Dozorčí komise od roku 2008,
člen ČKAIT od roku 1995
absolvent ČVUT, fakulta stavební, obor pozemní stavby
Proč kandiduji
Členem ČKAIT jsem od roku 1995. Od roku 2018 jsem členem Dozorčí komise Praha, kde
se podílím na řešení oprávněných, či neoprávněných stížností na členy Komory za oblast
Hradec Králové. Na základě zde získaných zkušeností a dlouholeté praxe v oboru pozemní
stavby, chci v příštím volebním období nadále řešit profesní pochybení autorizovaných osob
a zároveň chránit naše členy před neoprávněnými stížnostmi.
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ING. JIŘÍ VEJVODA
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
zvolený zástupce do Dozorčí komise od roku 2012,
člen ČKAIT od roku 1994
absolvent ČVUT, fakulta stavební, obor pozemní stavby

Proč kandiduji
Budu se snažit zlepšit činnost ČKAIT pro zlepšení podmínek pro odbornou práci jednotlivých
členů ČKAIT. Chtěl bych, aby ČKAIT zapracovala více na zlepšení právního prostředí
ohledně práce autorizovaných osob.
ING. BOŘIVOJ MÁLEK
autorizovaný inženýr
v oboru technologická zařízení staveb
autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb
specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika
člen Dozorčí komise od roku 2008, člen ČKAIT od roku 1992,
čestný člen ČKAIT
absolvent ČVUT, fakulta strojní
Proč kandiduji
Chtěl bych pomoci svými zkušenostmi novému členu dozorčí komise v případě, že bude tuto
pomoc potřebovat, či zdravotně zaneprázdněn.

NAVRŽENÍ DELEGÁTI SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
Navržení delegáti SD
Daniel Anděl, Ing. Vítězslav Bezpalec, Martin Buben, Ing. Eva Cincibusová, Ing. Jiří Hájek,
Ing. Milan Havlišta, Ing. Vlastimil Klazar, Ing. Vladimír Mazura, Ing. Bořivoj Málek, František
Melichárek, Ing. Jindra Novotná Ing. Karel Peterka, Ing. Bohumil Rusek,
Náhradníci
Ing. Vladimír Janda, Ing. Radek Petr, Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Jiří Vejvoda

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2021
Vzhledem k současné epidemické situaci nebylo možné dosud uspořádat valné
hromady oblastí, proto představenstvo rozhodlo o odložení Shromáždění delegátů na 2.
října 2021.
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JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
2. pololetí 2021
ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové

13.00

6. 9.
9.00

Schůze výborů
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON
Ing. Milan Pacák
vedoucí odboru
územního plánování a
stavebního řádu
Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje

HSC
zasedačka

Webinář

Bude doplněno po akreditaci

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ
K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM
září
2021

7. – 8. 9.

14. 9.

9.00

9.00

Akce a semináře - Školení k
přípravě k autorizačním zkouškám Český svaz stavebních inženýrů Český svaz stavebních inženýrů
(cssi-cr.cz)

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ, LODŽIÍ
A TERAS FINSKÝM SYSTÉMEM
LUMON
František Poloprudský
KAVEO s.r.o.
Certifikovaný distributor
finského zasklívacího systému
LUMON

HSC
zasedačka

HSC
zasedačka

Zasklívání balkónů, lodžií a teras
finským systémem Lumon | ČKAIT
(ckait.cz)

22. 9.

INŽENÝRSKÝ DEN NA TÉMA
DIGITALIZACE

Brno

2. 10.

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Praha

13.00
říjen
2021

4. 10.
14.30

Schůze výborů
ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ
OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
Ing. Pavel Kašpar, AO ČKAIT
Manažer technického vývoje a
vzdělávání
Window Holding a.s.

HSC
zasedačka

Zásady navrhování otvorových
výplní | ČKAIT (ckait.cz)

listopad
2021

13.00

Schůze výborů

14.30

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Ing. Stanislav Eminger, CSc.

1. 11.
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HSC
zasedačka

Vedoucí chemické sekce
Ing. Vladimír Bláha
Hodnotitel odpadů
EMPLA AG spol. s r. o.
Životní prostředí a nakládání s
odpady | ČKAIT (ckait.cz)

Schůze výborů

13.00

prosinec
2021

STAVBY V HRADCI KRÁLOVÉ
OČIMA PAMÁTKÁŘŮ
Ing. arch. Jan Falta
vedoucí odboru památkové péče
Magistrátu města Hradce
Králové

6. 12.
14.30

HSC
zasedačka

Bude doplněno po akreditaci

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2021
Královéhradecký kraj

ve spolupráci
s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Hradec Králové
vypsal
18. ročník veřejné neanonymní soutěže
STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2021
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje
Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v.v.
Cílem soutěže
je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví,
architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.
Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v
Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého
kraje.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích,
zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem (§ 124, zákona
183/2006 Sb.) v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.
Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.
Kategorie staveb a hodnocení
1.
2.
3.
4.

Domy pro bydlení a rodinné domy
Stavby občanské vybavenosti
Stavby pro průmysl a zemědělství
Dopravní a inženýrské stavby
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Porota určí v každé kategorii jednu „Stavbu roku Královéhradeckého kraje 2021“ a
udělí dvě čestná uznání. Kterákoliv z uvedených cen nemusí být na základě rozhodnutí
poroty udělena. V případě malého počtu staveb přihlášených v jednotlivých kategoriích může
porota rozhodnout o sloučení dvou i více kategorií v jednu. Porota může rozhodnout o
udělení zvláštní ceny v případě jedinečných vlastností přihlášené stavby. Porota zároveň
vybere celkového vítěze bez ohledu na kategorie.
Všechny přihlášené stavby obdrží upomínkový diplom. Na diplomu budou uvedeny
vybrané údaje z textové části (viz bod 2). Na plaketě (vzhledem k omezenému prostoru)
pouze stručné údaje uvedené v bodě 3 Přihlášky do soutěže.
Termín vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění výsledků je předběžně stanoven
na IV. Q. 2021. Účastníci soutěže budou o termínu a místu vyhodnocení včas předem
vyrozuměni.
Kritéria hodnocení – porota
Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh
vypisovatele. Každý z pořadatelů je v porotě zastoupen jedním členem, předsedou poroty je
vždy zástupce vypisovatele.
Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií
- architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos
- celkové prostorové a funkční řešení díla
- začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů
- kvalita a jakost stavebních prací
- vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně
realizačním zvládnutí
- délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům
- spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
- úroveň investičního záměru
- další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí,
úspory energií a další)
Vyhlášení a ocenění nejlepších
Titul „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021“ je spojen s právem používat ji jako
referenční, reklamní a propagační argument. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno
slavnostním způsobem za účasti hejtmana kraje, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele,
účastníků výstavby, popřípadě odborné veřejnosti a dalších přizvaných hostů. Výsledky
soutěže budou poskytnuty regionálním a vybraným odborným médiím a oceněná díla budou
zveřejněna na webových stránkách vypisovatelů.
Všechny soutěžní stavby budou zveřejněny na webových stránkách vypisovatele po
uzávěrce soutěže včetně seznamu přihlášených firem s plnou adresou a kontaktním
spojením.
Přihlášení do soutěže
Přihlášku do soutěže může podat pouze jeden z účastníků výstavby, to je investor,
právnická nebo fyzická osoba financující nebo podílející se na financování, projektant,
zhotovitel nebo majitel stavby, který zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným
způsobem.
1. Přihláška
Řádně vyplněná přihláška se stručnou anotací charakteristiky stavby, která ji představí
veřejnosti na internetu.
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2. Textová část obsahující základní údaje o stavebním tvůrčím týmu a o stavbě
a) Údaje o stavbě
Přehledná informace o stavebním díle obsahující popis stavby, její funkční určení,
konstrukční a stavební řešení, lokalizaci, dobu výstavby, použité technologie, materiály a
výrobky, event. další podstatné údaje o stavbě
b) Údaje o stavebním tvůrčím týmu
- o autorech návrhu a projektu realizovaného díla (přihlašovatel přebírá odpovědnost za
případné nepřesnosti ve vztahu k autorskému právu)
- o dodavatelské firmě - název, IČO, DIČ, sídlo, adresa, statutární zástupce, kontaktní
spojení vč. jména kontaktní osoby, charakteristika činnosti firmy, převládající činnost,
rozsah přímé dodávky na přihlašované stavbě
- o rozhodujících kooperantech
- o investorovi stavebního díla, jeho jméno, sídlo, adresu, statutárního zástupce a
kontaktní osobu
- o uživateli stavby, je-li od investora odlišný
- čestné prohlášení o kolaudaci přihlášeného díla ve vymezeném časovém období nebo
o povoleném zkušebním provozu
3. Výkresová a fotografická dokumentace
Požadovaná dokumentace stavby musí obsahovat
- situaci
- rozhodující půdorysy, řezy a případně schéma konstrukčního řešení stavebního
detailu, popřípadě další dokumentaci nezbytnou pro správné posouzení stavby,
zmenšenou na formát A4,
- minimálně 10 ks fotografií, a to z interiéru i exteriéru
- totožnou dokumentaci zpracovanou v elektronické podobě v rozlišení pro tiskové účely
s vyznačením jedné fotografie, která má být pro prezentaci stavby ve vztahu k médiím
použita. Fotografie dokumentovat v elektronické podobě každou samostatně ve
formátu JPG, JPEG.
Předaná dokumentace všech staveb přihlášených do soutěže zůstává majetkem
vypisovatelů s právem publicity.
4. Prezentační panel
Požadovaný prezentační panel musí být
- jednostranně pojednaný, rozměrů 80 x 120 cm na výšku v plnoplošném provedení,
nezasklený
- s podkladovou bílou plochou,
- s přehlednou informací o stavebním díle, autoru projektové dokumentace, investoru a
zhotoviteli,
- se základními půdorysy a řezy a fotodokumentací exteriéru a interiéru podle vlastního
výběru přihlašovatele
Prezentační panel zůstává vypisovateli k výstavním a propagačním účelům do doby
vyhodnocení dalšího ročníku soutěže, poté ho může přihlašovatel obdržet zpět.
5. Předání přihlášky a dokumentace
Přihlášku a čestné prohlášení o kolaudaci přihlášeného díla ve vymezeném
časovém období nebo o povoleném zkušebním provozu předat v papírové podobě,
veškeré textové podklady vč. přihlášky předat v elektronické podobě (CD, e-mailem,
USB flasch) ve formátu doc, docx, vzhledem k tomu, že textové údaje jsou využity
k vytvoření prezentace přihlášené stavby na webových stránkách vyhlašovatelů a
v médiích.
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Výkresovou a fotografickou dokumentaci předat zpracovanou v elektronické
podobě (CD, e-mailem, USB flasch) v rozlišení pro tiskové účely s vyznačením jedné
fotografie, která má být pro prezentaci stavby ve vztahu k médiím použita. Fotografie
dokumentovat v elektronické podobě každou samostatně ve formátu JPG, JPEG.
Prezentační panel předat na tzv. KAPA desce v předepsaných rozměrech.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 30. ČERVNA 2021 VE 12.00 HOD.
Dokumentaci je nutno doručit do sekretariátu soutěže
Sekretariát soutěže
Ing. Vladimír Mazura
736672524, mazura@seznam.cz
Miroslava Dolanová
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
724035703, 495406590
hradeckralove@ckait.cz, ckaithk@hsc.cz, cssihk@hsc.cz
Propozice soutěže a přihláška v docx jsou uvedeny na
www.ckait.cz, www.cssi-cr.cz, www.sps.cz a www.kr-kralovehradecky.cz

STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2021
Přihláška do soutěže
(Předat i v elektronické podobě!!! – doc, docx!!!)
1. ÚDAJE O PŘIHLAŠOVATELI
Název firmy
Adresa
Statutární zástupce - jméno, příjmení, titul
Funkce
IČO
DIČ
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, titul,
telefon, mobil, e-mail
Kontaktní údaje na uživatele stavby
jméno, příjmení, titul, telefon, mobil, e-mail
(Z důvodu sjednání návštěvy hodnotící
komise přihlášené stavby)
2. ÚDAJE O PŘIHLAŠOVANÉM DÍLE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY VE STRUČNÉ
PREZENTACI
Stavební dílo (název, lokalita)
Přihlašovatel
Projektant
Zhotovitel
Investor
Období realizace
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Datum kolaudace
Stručná anotace stavby, která bude využita pro její prezentaci
(Doporučený rozsah 8 – 10 řádků)

3. ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY NA PLAKETĚ V PŘÍPADĚ OCENĚNÍ
Název
Projektant
Zhotovitel
Investor
Podáním přihlášky do soutěže „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2021“
potvrzuji souhlas s podmínkami soutěže
Datum
Razítko a podpis

Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2021 ve 12.00 hod.
VYHLÁŠENÍ 18. ROČNÍKU SOUTĚŽE CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2021
18. ročník soutěže Cena inženýrské komory byl vyhlášen tiskovou zprávou ze dne 28.
dubna 2021. Podrobnosti vč. přihlášky do soutěže viz Vyhlášení 18. ročníku soutěže Ceny
Inženýrské komory 2021 | ČKAIT (ckait.cz).

KONFERENCE "VODA 2020" - SEKCE F
OCHRANA STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY
Původně plánovaná jako živá událost na říjen loňského roku, multioborová tematická
konference VODA 2020 se po několika pokusech o odložení kvůli nepředvídatelném vývoji
epidemiologické situace nakonec uskuteční formou série webinářů. Každý webinář pokryje
příslušnou sekci konference.
První z webinářů se uskuteční ve středu 19. května 2021 od 14.00 – 18.00 hodin a
bude se věnovat ochraně staveb před nežádoucím působením vody. Připravila jej Česká
hydroizolační společnost (ČHIS), odborná společnost ČSSI .
Více podrobností o programu webináře a způsobu přihlášení najdete na
http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/cesky-svaz-stavebnich-inzenyru/webinarkonference-voda-2020-sekce-f-ochrana-staveb-pred-nezadoucim-pusobenimvody.html
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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI, z.s. HRADEC KRÁLOVÉ 2021
TÝKÁ SE POUZE ČLENŮ OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ
•
•
•
•
•
•
•

řádný člen
přidružený člen
člen mimo aktivní pracovní činnost
mladý člen do 30ti let věku
čestní členové svazu, důchodkyně nad 65 let a
důchodci nad 70 let věku
zápisné nového člena

600,- Kč/rok
200,- Kč/rok
400,- Kč/rok
200,- Kč/rok
0,- Kč/rok
200,- Kč/rok

Pokud jste členský příspěvek dosud nezaplatili, uhraďte ho co nejdříve převodem na
účet u pobočky České spořitelny, a.s. Hradec Králové, č. ú.: 1080168309/0800, konstantní
symbol 0308, a jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. Členský příspěvek můžete
uhradit i v hotovosti v kanceláři ČSSI, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.

ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM
ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ
OBLASTNÍ POBOČKA HRADEC KRÁLOVÉ
JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
POŘÁDÁ VE DNECH
7. – 8. 9. 2021
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI
AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK
Školení je určeno žadatelům o autorizaci ČKAIT ve všech oborech. Cílem školení je
usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů,
které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné písemné části autorizační zkoušky.
Na školení bude odborníky podán přehled nezbytného rozsahu informací potřebných k
doplnění Vašich znalostí. Přednáší Ing. Bohumil Rusek a JUDr. Václav Šakarov.
Podrobnosti viz Školení k přípravě k autorizačním zkouškám - Český svaz
stavebních inženýrů - Český svaz stavebních inženýrů (cssi-cr.cz)
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