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MEMORANDUM O SPOLUPnÁCl

Signatáři:

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
se sídlem: Sokolská 1498115, 120 00 Praha 2 - Nové Město
lČ: 457 70743
Zastoupena lng. Robertem Špalkem, předsedou

a

a

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.
se sídlem: Novotného lávka 200/5, 1 10 00 Praha 1

lČ: 613 85 751
zastoupena lng. Martinem Hrdličkou, předsedou představenstva

l. Úvodní ustanovení

Signatáři před uzavřením tohoto memoranda bez jakýchkoliv výhrad a připomínek prohlašují, že malí

zálem na uzavřenítohoto memoranda o spolupráci, které bude výhodné pro všechny signatáře.

lI. Předmět memoranda a oblasti spolupráce

Předmětem tohoto memoranda je závazek signatářů hledat společná témata, východiska, cíle a
stanoviska a tato prosazovat v legislativě, a to především v oblasti investiční výstavby.

Signatáři se zavazuli vzájemně se podporovat při prosazení technických profesí v české společnosti a

podporovat technické vzdělávání,

Kancelář APG:
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česká komora architektů
se sídlem: Josefská 3416,118 00 Praha 1

lČ: 457 69 371
Zastoupena lng, arch. Janem Kaslem, předsedou
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Signatáři sezavazqí

. spolupracovat v oblastech územního plánování a tvorby krajiny;

spolupracovat v digitalizaci stavebního řízení a dále BlM včetně řešení problematikY modelŮ

vystavěného prostředí;

prosazovat kvalitnízpůsob realizace prací a zakázek v těchto tematických okruzích;

řešit téma garantovaných geodat;

ke spolupráci při prosazování vzniku chybějící profesní zákonné komory geomatikŮ Pod

zákonem 2o)t1994 Sb, o zeměměřictví a společně usilovat o nezávislost stavovských

uskupení ve výstavbě na státu;

lll. závéreéná ustanovení

1. Signatáři tohoto memoranda vyladřují svou vůli rzájemně spolupracovat voblastech vymezených

tímto memorandem formami zde uvedenými.

2. lVlemorandum je projevem svobodné vůle signatářů.

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

všemisignatáři.

4. Memorandum je vyhotoveno ve třech stejnopisech, přičemž každý signatář obdržíjedno vyhotovenÍ.

5, Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou anabývá platnostidnem podpisu všech signatářŮ.

6, Ktenýkoli signatář je oprávněn kdykoli od tohoto memoranda odstoupit formou písemného oznámení

doručeného ostatním signatářům; účinky odstoupení nastávají okamžikem doruČení oznámení o

odstoupení.
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lng. Martin Hrdlička
předseda představenstva APG

arch. Jan Kasl
předseda CKA
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