Vážení klienti a obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat o dvou důležitých novinkách v naší společnosti.
První z nich je přestěhování divize projektového řízení a odborného poradenství
z odloučeného pracoviště ve Vysočanech do naší centrály v ulici Beranových v pražských
Letňanech. Změna sídla této divize je důsledkem fúze z roku 2015, kdy došlo ke sloučení
společností Obermeyer Albis – Stavoplan, Obermeyer HVAC a Helika pod obchodní značku
Obermeyer Helika. Celý tým Obermeyer Helika tak od 1. května 2016 nově sídlí pod jednou
střechou, což přinese intenzivnější spolupráci mezi jednotlivými zaměstnanci a pro Vás, naše
partnery, efektivnější komunikaci při řešení Vašich projektů.
Dále bychom Vás rádi informovali, že divize projektového řízení a odborného poradenství má
nového ředitele. Tím se stal Ing. Petr Špaček, který v minulosti zastával např. pozice
vedoucího projektového managementu v poradenských společnostech DTZ a CBRE, a náš
tým tak obohatí o své dlouholeté zkušenosti z oboru.

Se srdečným pozdravem

O společnosti Obermeyer Helika:
Společnost Obermeyer Helika a. s. patří k největším architektonickým, projekčním a stavebněporadenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování,
konstrukcí a dopravních staveb, TZB a šetrných budov, projektového managementu a odborného
technického poradenství. Mezi nejvýznamnější projekty se řadí například Národní technická knihovna
v Praze, Nové divadlo v Plzni, O2 Arena, obchodní centra Quadrio, Černý Most a Chodov. Na českém
i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM.
V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní skupiny Obermeyer, která patří k největším projekčním
kancelářím v Evropě s celosvětovou působností.
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