
Přinášíme zimní vydání našeho newsletteru Georevue.

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

A co je tedy nového?

Digitalizace a aktualizace dokumentace průběhu
distribučních sítí v Německu

Geodeti začali vyměřovat pilotní úseky vysokorychlostních tratí, po nichž mají v budoucnu
jezdit vlaky i více než 160 km/h. Naši geodeti vyrazili do terénu hned po podpisu smluv se

SŽDC. 

Přečíst celý článek

HRDLIČKA aktivně podporuje vznik standardů pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Geodetická společnost Hrdlička byla oslovena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále ŘSD ČR)
podílet se na vytvoření výměnného formátu záborových elaborátů uváděného pod

akronymem VFZE, jenž bude definovaný a závazný v datovém předpisu ŘSD ČR C3 pro
tvorbu digitálního záborového elaborátu.

Přečíst celý článek

Speciální ocenění v soutěži Egovernment
Společně s Krajem Vysočina jsme vyhráli speciální ocenění v soutěži Egovernment The
Best 2019 za ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ PŘES PORTÁL OBČANA.

Přečíst celý článek

Představujeme Vám 2. díl našeho příběhu o službě
UtilityReport

Rozhodli jste se pro stavbu nového rodinného domu a potřebujete zařídit vyjádření od subjektů
k existenci technické infrastruktury?

Služba Vám ulehčí složité administrativní úkony a vyřídí celou agendu pomocí jednoho
formuláře z pohodlí domova.  

Zobrazit video

Nové webové stránky bim3d.cz

Horkou novinkou jsou naše nové webové stránky, které jsou zaměřené na nové služby
a technologie (3D modely, fotogrammetrii, laserové skenování, BIM model), které nabízíme

našim zákazníkům. A co přesně na webu naleznete? Stačí kliknout na odkaz.

Odkaz na web

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.
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