
Přinášíme letní vydání našeho newsletteru Georevue.

Snažíme se přinášet zajímavé novinky, témata a řešení z oboru geomatiky.

A co je tedy nového?

Přečíst celý článek

Přínášíme vám 1. díl našeho seriálu o službě UtilityReport

V 1. díle vám ukážeme, co vše se může stát, pokud si včas nezjistíte, jaké sítě vedou na
vašem pozemku před zahájením stavby (např. rodinného domu).

Zobrazit video

Chytrý přístup k majetkoprávní dokumentaci

Přinášíme Vám článek o majetkoprávní dokumentaci. Představte si, že vlasníte vedení velmi
vysokého napětí, přičemž elektrické vedení doposud vedlo pouze na jednom rameni stožáru.

Jak tedy rozříšit vedení na stožáru na druhém rameni?

Přečíst celý článek

Rozšířili jsme naši leteckou "flotilu"

Jsme rádi, že se nám podařilo získat další Povolení k létání letadla bez pilota. Nyní máme 4
kvalifikované zaměstnance, kteří prošli náročným školením, a pro které se snažíme najít

uplatnění v rámci oboru naší společnosti, kterým je geomatika.

Přečíst celý článek

Otevřeli jsme 2 nové pobočky

Aktuálně má naše společnost 13 poboček po celé České republice. V nedávné době jsme pro
vás otevřeli 2 nové pobočky, abychom byli dostupnější našim zákazníkům.

Přečíst celý článek

Ve firmě končí Ing. Miroslav Hrdlička

Ing. Miroslav Hrdlička, zakladatel firmy končí po 30 letech svou aktivní práci ve firmě.

Přečíst celý článek

Sledujte nás

Snažíme se přinášet užitečné

geomatické informace. Sledujte nás

na sociálních sítích.

Napište nám

HRDLIČKA spol. s r.o.

Za Lužinami 1084/33

155 00 Praha 5

+420 235 521 822-5

info@hrdlicka.cz

Jestliže se Vám nezobrazue tento e-mail správně, zobrazte si ho on-line.

Georevue dostáváte na základě přihlášeni k odběru informací o novinkách a akčních nabídkách HRDLIČKA spol. s r.o.

Mrzí nás, pokud již nemáte zájem o zasílání informačního e-mailu, odhlásit se můžete zde.

UtilityReport nově na Portálu občana

V kraji Vysočina se nově nabízí občanům služba UtilityReport na Portálu občana, která
usnadňuje agendu spojenou s procesem vyjádření k existenci sítí při plánování stavby.
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