Zpráva z akce „Pozemkové úpravy – příprava a realizace“
15. listopadu 2016
Bystřice nad Pernštejnem
Dne 15. listopadu 2016 organizovala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční
skupinou Zubří země, o.p.s. v Centru EDEN v Bystřici nad Pernštejnem seminář na téma
Pozemkové úpravy – příprava a realizace. Cílem semináře bylo přispět k širší informovanosti o
možnostech
využití
pozemkových
úprav,
jejich
přípravě,
následné
realizaci
a k efektivnějšímu využití.
Semináře se zúčastnilo celkem 38 osob z řad zástupců obcí, vlastníků zemědělské půdy, partnerů
Celostátní sítě pro venkov a veřejnosti. Přítomným byly poskytnuty brožury Pozemkové úpravy
„krok za krokem“, k dispozici byly také vytištěné prezentace přednášejících a drobné propagační
předměty.
Po přivítání byla účastníkům semináře představena Celostátní síť pro venkov včetně ukázky
realizovaných aktivit s nabídkou možnosti spolupráce. Dopolední blok čtyř přednášek zahájil Ing.
Michal Pochop, který účastníky semináře seznámil s formami pozemkových úprav, jejich
zahájením a dalšími kroky, které vedou k jejich realizaci. Účastníci semináře se v dopoledním
bloku přednášek seznámili s územní studií krajiny, opatřeními sloužícími ke zpřístupnění
pozemků, vodohospodářskými a protierozními opatřeními v pozemkových úpravách.
Po přestávce na oběd následoval další blok přednášek zaměřený na krajinotvorná opatření.
Pozemkové úpravy představil i Státní pozemkový úřad a oblast plánování oblasti vod nastínil
zástupce Povodí Moravy, s.p. Efektivnost pozemkových úprav v krajině byla obohacena příklady
dobré a špatné praxe, kterou doplnila moderovaná diskuse mezi účastníky.
Úspěšnost semináře potvrdily vyhodnocené dotazníky, které jasně dokazovaly, že účastníci
semináře byli s jeho obsahem spokojeni a získané poznatky považovali za zajímavé a užitečné.
Největší ohlas měla přednáška Ing. Michala Pochopa týkající se úvodu do pozemkových úprav a
územní studie krajiny. Jako velmi zajímavou a přínosnou ohodnotili účastníci semináře
přednášku Ing. Petra Doležala zaměřenou na vodohospodářská opatření a zpřístupnění
pozemků.
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova a je nutné podporovat
vzdělanost a osvětu v této oblasti, aby byl zřejmý jejich význam a potřeba v nich i nadále
pokračovat.
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