
MEMORANDUM O SPOLUPRAC|

Smluvní strany

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.
Se sídlem: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
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Asociace so u knornóho zemědělství
Se sídlem; Samcova 1, 110 00 Praha 1

lČ: 684 02 538
Zastoupena lVgr. lng. Jaroslavem Šebkem, předsedou
(dále jen ,,ASZ')

společně dále jen ,,strany memoranda" ] Asociace
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l, Úvodni ustanovení

Strany memoranda před jeho uzavřením prohlašují, že mají zájem na jeho uzavření pro oblast

optimálního hospodaření v krajině a na venkově. Krajinné plánování se bez pozemkových úprav a

spolehlivých geografických informací neobejde. APG bude informace o pozemkových úpravách,

možných zdrojích geodat a geoinformací poskytovat členům ASZ, která bude členům APG předávat

postřehy a zkušenosti z realizací PÚ od zemědělské veřejnosti a vlastníků půdy.

ll. předmět memoranda

Předmětem tohoto memoranda je rozvoj vzájemných vztahů a spolupráce mezi stranami memoranda

v následujících oblastech:

- spolupráce v oblasti legislativy

- propagace pozemkových úprav

- provázání pozemkových úprav a územního plánování

- poradenství zemědělcům v oblasti geoinformatiky a pozemkových úprav

lll. Oblasti a formy vzájemné spolupráce

1. Strany memoranda se shodují na možnosti vzájemné spolupráce v oblasti územního plánování,

tvorby a ochrany krajiny, pozemkových úprav, případně na dalších společných tématech, u nichž bude

panovat mezi stranami memoranda shoda,
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2. Strany memoranda se shodují na možnosti definovat společná stanoviska a tato prosazovat za

účelem realizace vzájemně odsouhlasených cílů v definovaných oblastech spolupráce.

3. Strany memoranda se shodují na možnosti pořádání společných odborných seminářŮ, školení, a

konferencí k vybrané problematice z oblasti geomatiky s cílem osvěty mezi odbornou i laickou

veřejností.

lv. závéreěná ustanovení

1 . Strany memoranda vyjadřují svou svobodnou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech vymezených

tímto memorandem.

2. Toto memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a podepsanými

oběma stranami memoranda.

3. Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran memoranda obdrží jedno

vyhotovení.

4. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami

memoranda,

5. Memorandum lze ukončit dohodou stran memoranda nebo jednostrannou

kteroukoliv stranou memoranda i bez uvedení důvodu. V případě výpovědi

ukončeno dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé straně memoranda.
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