Profesní životopis
Jméno:

Pavel BINKA, Ing.

Datum narozen:

15. 1. 1957

Bydliště:

Městečko Trnávka 100, 569 41 Městečko Trnávka

Kontaktní spojení:

461 161 805, mobil 602 356 505, p.binka@stavho.cz

Stav:

svobodný

Vzdělání:
1972 – 1976 Gymnázium Jevíčko
1976 – 1981 Vysoké učení technické, FAST Brno, obor pozemní stavby
2001
autorizace – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
- autorizovaný technik v oboru stavby vodohospodářské, specializace
stavby zdravotně technické
2003
autorizace - autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství

Další znalosti:












osvědčení o autorizaci, vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, číslo autorizace 1003302
Obchodní zákoník, Nový obchodní zákoník – kurs ČKAIT r. 2013
legislativa – zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zákon č.
183/2006 Sb. č. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
osvědčení o absolvování školení ze znalostí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro technicko -hospodářské a vedoucí zaměstnance ze dne 24. 5. 2010
osvědčení o absolvování výcviku interní auditor EMS z 5. 3. 2010
2008 – certifikát – svařování a pokládka vodovodních potrubí Profuse, Wirsbo a Mondial
osvědčení o absolvování školení ze znalostí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro technicko-hospodářské a vedoucí zaměstnance ze dne 24. 4. 2007
práce na PC – uživatelská práce (programy Word , Excel, Outlook, Internet )
1993 – kurs Euromanager: Mezinárodní škola podnikatelského řízení, Inventa
osvědčení Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků Ministerstva průmyslu ČSR –
přípravné studium k ověřování zvláštní způsobilosti pro výkon investorských činností
pracovních – rok 1986
řidičský průkaz A, B

Profesní praxe:
1981 – 1982 Pozemní stavby Brno – kalkulant, dispečer,
1982 – 1987 HEDVA n. p. Moravská Třebová – investiční technik
1987 – 1993 VAK, s. p. Moravská Třebová
1987 – vedoucí technického oddělení
1990 – ředitel závodu, od 07-1991 ředitel podniku do 31.12.1996
1993 – 2009 – v rámci privatizace VHOS, a. s. Moravská Třebová
ředitel společnosti VHOS, a. s.
předseda představenstva VHOS, a.s.

10-2009

doposud trvá
Jednatel společnosti Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Hlavní stavbyvedoucí stavebních zakázek

Další funkce:
1992 - 2009 člen představenstva SOVAK
1998 trvá člen ekonomické komise SOVAK
2012 - 2013 jednatel s.r.o. Milvus
2013 - 2014 člen představenstva Pardubická developerská, a.s.
2014
předseda dozorčí rady Pardubická developerská, a.s.
Zakázky:
1992-94: výstavba ČOV Moravská Třebová,
1997-2000: dostavba vodovodu Mor. Třebová,
1999-2000: vodovod pro obec Telecí,
2001-2003: rozšíření ČOV Jevíčko,
2004-2005: kanalizace a ČOV pro obec Vidlatá Seč,
2004: infrastruktura průmyslové zóny Mor. Třebová,
2004: rozšíření skupinového vodovodu Městečko Trnávka,
2005 obalovna živičných směsí Borušov,
2006-2007: kanalizace a ČOV Biskupice,
2007: rozšíření závodu Rehau M. Třebová – spodní stavba,
2008-2009: kanalizace a vodovod pro obec Vitíněves,
2009: Lázně Bohdaneč – odkanalizování v rámci akce Labe Loučná; Lázně Bohdaneč –
jihovýchodní kanalizace,
2010: vodovod Útěchov u Mor. Třebové, ZTV Útěchov, ZTV Zámecké návrší Litomyšl,
2011: ZTV Jaroměřice „Za tvrzí“, kanalizace a vodovod VUT Brno pro Trepart, Výměna a
přeložka vodovodního řadu T.Novákové v Poličce
2012: Pomezí kanalizace – subdodávka pro EVT, Mor. Třebová- havárie splaškové kanalizace
na ul. Dukelská. Hradec nad Svitavou – kanalizace – subdodávka pro VCES
2013: Šenov – kanalizace – subdodávka pro Akvastav, zateplení MŠ Chornice, Banín
kanalizace – subdodávka pro KVIS, a.s., Borušov – zlepšení kvality vody, propojení
vodovodních řadů
2013-2014: Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV – změny
v Udánkách a Boršově, Polička – výměna zásobovacího řadu AC400, Oprava
vodovodu DN 150 Staré Město
2014: kanalizace Zábřeh, objekt ul. Jiráskova, subdodávka pro IMOS, ZTV Křenov,
dešťová kanalizace M. Třebová-Udánky, M. Třebová- Údolní – vyřešení protispádu,
absolvované kursy a specializace:
2003: jazykový kurz, Univerzita Passau SRN,
2008: certifikát pro svařování vodovodních potrubí Profuse, Wirsbo, Mondial
2010: osvědčení o absolvování výcviku Interní auditor EMS
2010: osvědčení o absolvování školení energetická náročnost budov a NKS,
2010: školení v oblasti BOZP a PO
2011-2014 semináře v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob

……………………………………
Ing. Pavel Binka
V Moravské Třebové dne 12.3.2015

