Plán práce – zásady pro činnost v období 2021
Oblasti ČKAIT KARLOVY VARY
Doporučuji Valné hromadě přijetí následujících úkolů pro činnost oblasti v období
2021.
a) Vlastní činnost OK ve vztahu k členům:
zajišťování běžné činnosti kanceláře vyplývající z řádů ČKAIT a to zejména:
- pomáhat zájemcům o členství v ČKAIT při zpracování žádostí, jejich posouzení a
včasné odevzdání do kanceláře Komory v Praze,
- udržovat přímý kontakt s rozhodujícími stavebními úřady kraje obcí Karlovarského
kraje i Krajského úřadu, vedoucí stavebních úřadů informovat o novinkách
v legislativě s ohledem na působnost ČKAIT, majících vliv na činnost našich členů,
zvát pracovníky stavebních úřadů na semináře celoživotního vzdělávání, pokud se
bude jednat o téma blízké výkonu jejich činnosti,
- plnit i v roce 2021 jednotlivé úkoly vyplývající ze smlouvy s HZS ČR Karlovarského
kraje,
- pokračovat ve spolupráci s vedením Karlovarského kraje a s vedením Města Cheb
v souvislosti s předpokládaným převzetím záštity nad odloženým 25. ročníkem
Mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2021“ – téma „Město a
světlo“, které plánujeme uskutečnit dne 29. října 2021,
- spolupracovat s vedoucím stavebního úřadu KÚ při spolupráci s vedením stavebních
úřadů Karlovarského kraje zejména s ohledem na předpokládaný nový Stavební
zákon.

b) Činnost v oblasti celoživotního vzdělávání členů komory
-

-

zajišťovat dle omezených možností s ohledem na COVID 19 1 x měsíčně
(s výjimkou prázdnin) ve spolupráci s OP ČSSI a RSS seminář nebo přednášku
v okruhu B systému celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT – to znamená pro
členy ČKAIT bezplatně, do systému celoživotního vzdělávání zařadit také 25. ročník
konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2020“. Téma přeloženého ročníku
z roku 2020 bylo nazváno „Město a světlo“. OK zabezpečí v termínu 4. až 6.
listopadu 2021 ve spolupráci s mezinárodní Vědeckou radou konference, vedením
Města Cheb a vedením Karlovarského kraje přípravu konference a její realizaci
včetně doprovodných programů. Vlastní konferenci plánujeme uskutečnit 5. listopadu
2021.
ve dnech 12. - 13. listopadu roku 2021 připravíme podmínky pro uskutečnění 2.
ročníku Mezinárodní česko, slovensko, polsko, německé konference „Inženýrské
problémy obnovy památek“ Plasy 2021 v CSD NTM Plasy s ubytováním v Plzni.

c) Odborná činnost oblasti
-

-

-

ve spolupráci s veletržní správou stavebního veletrhu FOR ARCH Praha 2021 zajistit
dostatečné množství volných vstupenek k návštěvě 31. Mezinárodního stavebního
veletrhu FOR ARCH 2021 ve dnech 21. 9. – 25. 9. 2021 v Praze na Výstavišti PVA
v Letňanech,
24. ročník Soutěže studentů SPŠS 3. ročníků středních odborných škol stavebních a
soutěže o nejlepší studentský projekt roku s ohledem na vládní omezení v souvislosti
s epidemií COVID 19 nebylo možné uspořádat.
podílet se, zejména účastí v porotě, na přípravě a průběhu soutěže „Stavby
Karlovarského kraje 2021“ ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIA - Krajské
rady výstavby Karlovarského kraje. Garantem soutěže je RSS Karlovy Vary.

d) Společenská činnost
- podílet se na přípravě z důvodů COVID 19 odloženého 27. ročníku tradičního
Adventního setkání dne 3. prosince 2021 v zámku v Ostrově,
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podílet se ve spolupráci s RSS a OP ČSSI na přípravě slavnostního večera
s vyhlášením ceny 20. ročníku „Stavby Karlovarského kraje“, vyhlášení projektanta a
stavbyvedoucího roku 2021 a „Osobnosti stavitelství“ Karlovarského kraje pro rok
2021, který se uskutečnil 18.6.2021,
- zajišťovat v rámci činnosti OK ČKAIT Karlovy Vary i v roce 2021 práci sekretariátu
Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI věnované celoroční akci Industriálních
stop 2021 a spolupráci na následujících akcích:
- účast na Mezinárodní konferenci Inženýrské problémy obnovy památek v CSD
NTM Plasy ve dnech 12. – 13. 11. 2021. Předpokládáme, že na konferenci
přednesou referáty za VCPD PhDr. Fragner za Industriální stopy či NPÚ Ing. arch.
Dvořáková
-

e) Mezinárodní spolupráce
organizačně se podílet na přípravě a jednání Vědecké rady Mezinárodní
konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2022“ na přelomu měsíců únor březen 2022 v Praze .
organizačně zajistit v Chebu (a s ubytováním v Chebu a ve Františkových Lázních)
celý pořad i účast přednášejících a delegací z řad členů partnerských inženýrských
komor z Bavorska, Saska, Slovenska, VBI Německo, ze zemí V4 a Bulharska na
odloženém 25. ročníku Mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko
2022“, která se uskuteční dne 5.listopadu 2021.
zúčastnit se jako delegace OK ČKAIT Karlovy Vary odloženého 21. zasedání
regionálních inženýrských organizací, takzvané „ Malé V4 “, které budou v závěru
roku 2021 organizovat kolegové z Polska, pravděpodobně Krakově.
- v roce 2021 připravit ve spolupráci s kolegy z německých, polských a slovenské
inženýrské komory finanční i organizační podmínky pro uskutečnění 2. ročníku
konference „Inženýrské problémy obnovy památek, která se bude konat ve dnech
12. - 13.11. 2021 v Centru stavitelského dědictví NTM a v klášteře v Plasích.
V Karlových Varech v červnu 2021
předkládá Ing. Svatopluk Zídek
předseda výboru Oblasti ČKAIT
Karlovarského kraje
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