Zpráva z akce
„Aktuální témata v Komplexních pozemkových úpravách
s vazbou na čerpání finančních prostředků
z evropských fondů“
Termín:
Místo:
Počet účastníků:
Seznam lektorů:

30. 05. 2017 od 09:00 do 15:30 hodin.
Sport Hotelu Dolní Morava, Dolní Morava 53, 561 59 Králíky.
82 účastníků semináře s exkurzí.
Ing. Zbyněk Pilař, Jana Pomocná, Ing. arch. Richard Novák,
Ing. Hana Jeníčková Ph.D., Ing. Miroslava Stárková, Ing. Miroslav Kučera,
Ing. Miloš Havel, Ing. Tomáš Seidl, Ing. Aleš Černý, Alexandr Mikuláš,
Ing. Jaroslav Tměj.

Popis akce:
Seminář
s exkurzí
„Aktuální
témata
v
Komplexních
pozemkových úpravách s vazbou na čerpání finančních
prostředků z evropských fondů“ financovaný prostřednictvím
Celostátní sítě pro venkov byl hojně navštíven účastníky z řad
odborníků na pozemkové úpravy, zástupce obcí, potenciální
žadatele, ale i laickou veřejnost.
Na programu odborného semináře po zahájení celé akce Ing. Pilařem bylo představení Celostátní
sítě pro venkov, jejích priorit, zrealizovaných akcí i akcí pro tento rok plánovaných. Účastníci byli
seznámeni s principem tvorby plánů aktivit
Celostátní sítě pro venkov pro následující
období. Vlivem komplexních pozemkových
úprav na život v mikroregionu se zabývala
paní Jana Pomocná - starostka města Králíky
a Ing. arch. Richard Novák – starosta obce
Dolní Morava.
Ing. Hana Jeníčková Ph.D. - vedoucí Státního
pozemkového úřadu pobočky Ústí nad Orlicí
se zabývala prezentací staveb financovaných
z
evropských
zdrojů
a
představení
komplexních pozemkových úprav v území okresu Ústí nad Orlicí, včetně konkrétní realizace
staveb. Ing. Miroslava Stárková seznámila odbornou i laickou veřejnost
s pravidly pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje
venkova 2014-2020 prostřednictvím operace 4.3.1 Pozemkové
úpravy. Dalším bodem programu byly aktuální otázky z oblasti řešení
a realizace komplexních pozemkových úprav v Pardubickém kraji
prezentovány Ing. Miroslavem Kučerou – ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Pardubický kraj.
Ing. Miloš Havel – Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové sdílel s posluchači zkušenosti
státního podniku Povodí Labe s majetkoprávní přípravou staveb na ochranu před povodněmi.

Spolupráce Správy toků LESY ČR, s.p. se Státním pozemkovým úřadem byla tématem přednášky
Ing. Tomáše Seidla – vedoucího správy toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové.
Ing. Aleš Černý – Geodézie Východní Čechy, spol. s r.o. přednášel o obecných možnostech využití
technologií UAV (bezpilotní letecký prostředek) při komplexních pozemkových úpravách.
Na závěr přednáškové části akce proběhla živá diskuze navazující na všechna předcházející
témata.

Po společném obědě vyrazili všichni účastníci akce do terénu
na prohlídku úspěšně zrealizovaných projektů v rámci
pozemkových úprav – realizovaná společná zařízení v oblasti
„Kralicko“. Velmi podrobně o realizaci jednotlivých akcí
hovořil pan Alexandr Mikuláš - pracovník Státního
pozemkového úřadu pobočky Ústí nad Orlicí a Ing. Jaroslav
Tměj – Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o.
Na první zastávku vyrazili všichni zúčastnění pěšky a po
návratu zpět účastníci nasedli do vlastních osobních
automobilů a společně se přemístili na další zastávky plánované exkurze.
K lepší orientaci v území a k nalezení všech zastávek byl
organizátorem akce, kterým byla Českomoravská komora pro
pozemkové úpravy, Východočeská pobočka, zpracován
tiskový výstup s mapou území a popisem jednotlivých míst
zastavení.
Po prohlídce všech prezentovaných projektů se celá výprava
přesunula zpět do místa konání semináře, kde proběhlo
zhodnocení akce a následná diskuze k exkurzi.

Prezentované úspěšné projekty – zastávky v rámci exkurze:
Registrační číslo:
14/021/1140d/453/001407
07/002/1140d/453/001926
07/002/1140d/453/001912
12/015/1140d/453/000364
12/017/1140d/453/003859

Název projektu:
Realizace společných
Realizace společných
Realizace společných
Realizace společných
Realizace společných

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Stárková
Dne: 31. 05. 2017
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k.ú. Červený potok a Králíky,
KPÚ Kunvald,
KPÚ Bučina,
k.ú. Písečná u Žamberka,
k.ú. Luková a k.ú. Žichlínek,

