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l. Úvodní ustanovení

Strany memoranda před jeho uzavřením prohlašují, že maji zá4em na jeho uzavření pro oblast

spolupráce v geomatice jako vědeckém a technickém interdisciplinárním oboru zabývajícím se sběrem,

distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat nebo geografických

informací.

!!. Předmět memoranda

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

týkající se podpory a rozvoje měst a obcí v oblasti digitalizace veřejné správy a využiti geomatiky

v jejich činnosti.

lll. Oblasti a formy vzájemné spolupráce

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

tvorby krajiny, pozemkových úprav, BlM, DTM, digitalizace stavebnictví, případně na dalšich

společných tématech, u nichž bude panovat mezi stranami memoranda shoda.

2. Strany memoranda se shodují na možnosti definovat společná stanoviska a tato prosazovat za

účelem realizace vzájemně odsouhlasených cílů v definovaných oblastech spolupráce.
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3, Strany memoranda se shodují na možnosti pořádání společných odborných seminářŮ, školeni, a

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

veřejností.

!v. závéreéná u§tanovení

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

tímto memorandem.

2. Toto memorandum je možné měnit a doplňovat jen pisemnými 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 uzavirá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami

memoranda.

5. Memorandum lze ukončit dohodou stran memcranda nebo jednostran písemnou výpovědí

kteroukoliv stranou memoranda i bez uvedení důvodu. V případě výp e memorandum

ukončeno dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé straně memoran

v í?,rg.?s--. dne,,41,,,,.5., 2?'X

lng. Martin Hrdlička Mgr. F šek Lukl, MPA
předseda představenstva APG předseda SMO čn
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