Zpráva z akce „Pozemkové úpravy na vlastní oči“
12. června 2017
Okres Mělník
Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem ČR, Českou zemědělskou univerzitou a
Informačním střediskem Středočeského kraje jsme zrealizovali vzdělávací akci spojenou s exkurzí.
Nosným tématem byly pozemkové úpravy.
Pozemkové úpravy byly, jsou a budou podporovány v rámci Programu rozvoje venkova a jejich
cílem je především zvýšení kvality života na venkově. Dalšími cíli pozemkových úprav jsou
zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a celkové zvýšení prostupnosti krajiny, vytvoření
podmínek pro racionální hospodaření, ochrana kvality vody, zvýšení její retence a zvyšování
biodiverzity a stability krajiny.
Akce Pozemkové úpravy na vlastní oči byla rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou.
Teoretická část se skládala z několika prezentací. Ing. Marek Batysta, zástupce Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půdy, se věnoval půdě, jejímu významu a možnostem její ochrany
v rámci pozemkových úprav. Ing. Oldřich Smolík, vedoucí pobočky Mělník Státního pozemkového
úřadu, vysvětlil účastníkům principy a proces pozemkových úprav. Dále se věnoval některým
úspěšně zrealizovaným úpravám v okrese Mělník.
Po tomto odborném bloku následovala exkurze autobusem na čtyři katastrální území v okrese
Mělník: Kadlín, Liblice, Hostín a Vidim. V jednotlivých územích byla prezentována společná zařízení,
která vznikla díky komplexním pozemkovým úpravám financovaným z Programu rozvoje venkova
a jiných finančních zdrojů. Nejpočetnější skupinou projektů byly hlavní a vedlejší polní cesty, které
zpřístupnily nejen pozemky vlastníků, ale také např. vodojem vybudovaný v roce 1911, či daly za
vznik rozhledně s vysokým rekreačním potenciálem v dané oblasti. Prezentovány byly dále také
biokoridory, jakožto základní stavební prvky územního systému ekologické stability, který je
důležitým opatřením k ochraně a tvorbě životního prostředí.
Jelikož se katastrální území Vidim nachází v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj,
byla zde prezentována společná zařízení zrealizovaná v rámci komplexních pozemkových úprav v
území s přísnějším režimem ochrany.
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