Zpráva z akce
Pozemkové úpravy, součást Programu rozvoje venkova
Termín a čas konání akce: 16. 5. 2017 od 9:00 do 16:00
Místo konání akce: Topolná, Komárov, Pohořelice u Napajedel, Březolupy

Celostátní síť pro venkov Zlínského kraje zorganizovala v úterý 16. května 2017 seminář spojený
s exkurzí, jehož název byl ,,Pozemkové úpravy, součást Programu rozvoje venkova“. Záměrem
akce bylo především seznámení účastníků s přínosy pozemkových úprav a s možnostmi dotační
podpory z Programu rozvoje venkova (PRV) v tomto odvětví. Snahou bylo vytvořit komplexní
přehled teoretických informací, doplněný o praktické ukázky realizací v terénu a podat tak
účastníkům ucelený pohled na dané téma.
Seminář zahájila a všechny přítomné přivítala Ing. Kateřina Mračková, ředitelka RO SZIF Olomouc.
Krátce představila činnost Celostátní sítě pro venkov a aktuální novinky v PRV s vazbou na
pozemkové úpravy. Dále přiblížila přítomným nejčastější komplikace a problémy, se kterými se
pracovníci SZIF při zpracování žádostí o dotaci setkávají. Závěrem popřála všem přítomným hodně
úspěšných projektů.
Následně se slova ujal Ing. Michal Pochop z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha,
se svou prezentací „Pozemkové úpravy krok za krokem“. Přítomným předal základní informace o
tom, co pozemkové úpravy jsou, jaké jsou podklady pro řešení pozemkových úprav, co je
nezbytným předpokladem pro jejich realizaci a jak tento proces chronologicky postupuje. V závěru
své prezentace představil inspirativní příklady realizovaných pozemkových úprav a motivoval
přítomné k jejich realizaci. Následoval prostor pro dotazy, krátká diskuze a přestávka na kávu
s drobným občerstvením.
Po přestávce se slova ujal Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský CSc., z Vysokého učení technického
Brno, s přednáškou na téma „Voda v krajině“ s vazbou na pozemkové úpravy. Představil
přítomným problém půdní eroze s ohledem na změny klimatu, druh pěstovaných plodin a zvolená
protierozní opatření. Pozemkové úpravy byly představeny jako významný nástroj, sloužící ke
zlepšení vodohospodářských poměrů v krajině a především jako podstatný prostředek ke snížení
působení erozních faktorů na zemědělskou půdu. Ve své prezentaci představil také ekonomické
přínosy protierozních opatření, příklady pozemkových úprav a vzhled a vývoj těchto úprav v krajině
s postupem času.
Na tuto část následně navázala Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. z Českomoravské komory pro
pozemkové úpravy, se svou prezentací „Půda a její ochrana“. Ve svém příspěvku představila vývoj
stavu zemědělské půdy na našem území a v souvislosti s tím přiblížila přítomným faktory, které
neustálý úbytek zemědělské půdy způsobují. Opět zde byla představena také eroze jako významný
činitel kvantitativní i kvalitativní ztráty půdy.
Následoval prostor pro přítomné starosty, kteří mohli představit realizované pozemkové úpravy na
území jejich obcí a zmínit své zkušenosti a přínosy těchto projektů. Mezi starosty, kteří tak učinili,
byl starosta Pohořelic, pan Jaroslav Němeček, nebo starosta z Březolup, Ing. Petr Kukla. Oba
starostové zmínili především přínosy, které jim realizace přinesla. Ve svých výkladech přiblížili, co
administrativní proces vyžaduje, jak nejefektivněji postupovat a na jaké úskalí narazili.

Na závěr semináře vystoupiliIng. Lubomír Holubec a Dagmar Baumrukrová ze Státního
pozemkového úřadu pro Zlínský kraj. Ing. Holubec představil pozemkové úpravy a jejich vazbu na
Program rozvoje venkova a opatření 4. Investice do hmotného majetku. Společně s kolegyní pak
představili příklady dobré praxe - realizace pozemkových úprav z Programu rozvoje venkova a
propojili tak teoretické informace s realizovanou praxí.
Po obědě byl přistaven autobus a následovala krátká exkurze s prohlídkou realizovaných
pozemkových úprav, včetně projektů z PRV přímo v terénu. Přítomní si mohli prohlédnout
realizované pozemkové úpravy na katastrálním území Komárov, Pohořelice u Napajedel nebo
Březolupy. Každý projekt byl přímo na místě podrobně popsán a byla umožněna diskuze. Po
navštívení všech, předem určených míst, následoval návrat zpět do Topolné, kde byla akce
ukončena.
Většina účastníků byla z řad zástupců obcí, kteří se svou činností výrazně podílí na obnově a rozvoji
venkovského prostoru. Téma semináře, velké zkušenosti přednášejících a vhodně zvolená cílová
skupina účastníků, byly základem vysokého kvality a úspěšnosti celé akce.
Ve Zlíně, dne 25. 5. 2017
Zpracoval: Ing. Tomáš Čermák, krajský koordinátor CSV

