Zpráva z akce
„Setkání klíčových aktérů při realizaci pozemkových úprav.“
Termín:
Místo:
Seznam lektorů:

16. 05. 2018 od 09:00 do 20:00 hodin.
Seminář se konal v salonku Penzionu Na Faře v Dubenci
Jaroslav Huňat (starosta Obce Dubenec),
Ing. Miloš Dohnálek, LL. M. (starosta Obce Hřibojedy), Jana Kuthanová
(předsedkyně MAS Hradecký venkov), RNDr. František Bárta (projektant
územních systémů ekologické stability), Ing. Petr Lázňovský (ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, Státní
pozemkový úřad), Ing. Josef Kutina (vedoucí pobočky, Státní pozemkový
úřad), Ing. Miroslava Stárková (Státní zemědělský intervenční fond,
Celostátní síť pro venkov).

Popis akce:
Dne 16. května 2018 proběhla ve spolupráci
s firmou PACLÍK, s.r.o. z Dubence a Státním
pozemkovým úřadem (SPÚ) akce s názvem
„Setkání klíčových aktérů při realizaci
pozemkových úprav“, zúčastnili se zástupci
obcí, zástupci poboček SPÚ, zemědělští
podnikatelé i veřejnost.

V 09:00 hodin byla akce zahájena Ing.
Miroslavou
Stárkovou,
která
přivítala
účastníky semináře a seznámila je s programem. Starosta obce Dubenec pan Jaroslav Huňat
přednesl příspěvek zabývající se erozí a povodňovým ohrožením v katastrálním území obce.
Vzhledem k umístění zastavěné části obce podél potoka, který sbírá vodu z okolních kopců, má
obec Dubenec bohaté zkušenosti s „velkou vodou“ způsobenou nejen vytrvalými srážkami, ale i
bleskovou povodní. Obyvatelé obce
Dubenec mají proto rovněž bohaté
zkušenosti s realizací pozemkových
úprav
prostřednictvím
Programu
rozvoje venkova (PRV). Starosta obce
se podělil s účastníky o přínosy, ale i
úskalí čerpání dotací.
V dalším
vstupu
starosta
obce
Hřibojedy pan Mg. Ing. Miloš
Dohnálek,
LL.
M.
představil
přítomným své zkušenosti s realizací
protipovodňových a protierozních
opatření ve své obci. Především se
jednalo o prezentaci příkladů dobré praxe projektů z PRV 2007-2013 a PRV 2014-2020.

Jana Kuthanová, předsedkyně Místní akční skupiny (MAS) Hradecký venkov, přednesla příspěvek
zaměřený na vliv komplexních pozemkových úprav v mikroregionu a možnosti realizací
společných zařízení prostřednictvím MAS.
Následně byla krajskou koordinátorkou Ing.
Miroslavou Stárkovou představena Celostátní síť pro
venkov, její aktuálně připravované aktivity včetně
aktivit již proběhlých. Účastníci byli seznámeni s
možnostmi
aktivní
spolupráce
na
přípravě
Regionálního ročního prováděcího plánu aktivit pro
následující kalendářní rok.
Druhou částí vstupu bylo představení pozemkových
úprav v rámci PRV. Velkou část informací přednesli
již předchozí přednášející v rámci svých vstupů,
proto byla tato část spíše opakováním a doplněním
dosud sdělených informací a diskuzí k uvedenému tématu. V závěru vstupu byli přítomní
požádáni o vyplnění evaluačního dotazníku, který byl vložen v deskách spolu s ostatními
informačními materiály.
Po krátké přestávce na občerstvení Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody
a krajiny z Ministerstvo životního prostředí, který se ze zdravotních důvodů nemohl akce
zúčastnit, pověřil připravenou prezentací na výše uvedené téma svou kolegyni - Ing. Helenu
Bendovou.
RNDr. František Bárta, projektant územních systémů
ekologické stability, osvětlil funkce zeleně v krajině
a tvorbu krajiny ve vazbě na pozemkové úpravy.
V následujícím vstupu ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj, Ing. Petr Lázňovský,
nastínil problematiku komplexních pozemkových
úprav v širším územním celku – v rozsahu celého
kraje.
Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky pro okres Trutnov,
se zaměřil na konkrétní problematiku území, které
spadá do působnosti jím řízené pobočky. Zároveň se zaměřil na představení konkrétních realizací
společných zařízení, které se v rámci financování z PRV již podařilo úspěšně realizovat.
Po obědě účastníci nastoupili do přistaveného autobusu a osobních automobilů k prohlídce
úspěšně zrealizovaných projektů z opatření v rámci PRV v katastrálních územích obcí Dubenec,
Hřibojedy a Litíč. Pracovníci SPÚ, pobočky Trutnov Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky, Ing.
Jitka Pecenová a Ing. Jaromír Plecháč se ujali komentování jednotlivých realizací včetně
upozornění na případné komplikace při plánování
staveb i při samotné realizaci stavební akce. Velkou
měrou do výkladu zasahovali i přítomní starostové
dotčených obcí, kteří upozorňovali na možná úskalí
plynoucí pro obyvatele obce, jednání s úřady a
následnou péči o převzatá zařízení. V rámci exkurze
také proběhla ukázka techniky využívané k údržbě
poldru – svahová sekačka „Spider“, která je ve
vlastnictví obce.

Společná večeře účastníků po návratu z exkurze plynule přešla v diskuzi a bylo vzneseno mnoho
dotazů především přímo na starosty obcí
s konkrétními zkušenostmi s realizacemi staveb
a následnou údržbou. Podle otázek a reakcí
přítomných
bylo
zřejmé,
že
největším
„problémem“ je obava občanů z možných
finančních následků realizací plynoucí spíše
z nevědomosti a neznalosti dotačních možností
PRV a souvisejících možností financování
následné údržby, včetně obav ze zneužití a
nemožnosti používání vlastních pozemků. V cca
20:00 byla akce oficiálně ukončena, ovšem
diskuze mezi starosty, občany, zemědělci,
přednášejícími odborníky a pracovníky SPÚ
probíhala dále.

Prezentované úspěšné projekty:
Registrační číslo:
•
07/002/1140d/452/001622
•
07/002/1140d/452/001633
•
07/002/1140d/452/001641
•
08/005/1140d/452/003546
•
11/014/1140d/452/005108
•
11/014/1140d/452/005240
•
12/015/1140d/452/000354
•
12/015/1140d/452/003725
•
16/000/0431b/452/000022
•
17/000/0431b/452/000014

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Stárková
Dne: 23. 05. 2018

Název projektu:
Polní cesty Hvězda (C1, C2, C17),
Polní cesta HC 3 Litíč,
Polní cesta HC 4 Litíč,
Prvky ÚSES Litíč,
Polní cesta HC1 Hřibojedy,
Polní cesty VC 21 a VC 22 Hřibojedy,
Poldr PEO 11 Hřibojedy,
Polní cesta HC 4 Hřibojedy,
Poldr PEO 4 a Polní cesty HC2 a VC23 v k. ú. Hřibojedy,
Polní cesty HC6 v k. ú. Hřibojedy a HC2 v k. ú. Dubenec.

