Celostátní síť pro venkov, Státní pozemkový úřad
a MAS Zálabí z. s. si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
okres Nymburk
Seminář proběhne dne 8. října 2019 od 9:00 hodin
v hotelu Na farmě CHOŤOVICE.
Adresa: Choťovice č. p. 134, 289 05 Žehuň, okres Kolín.

Cílem semináře je přiblížit účastníkům přípravu a realizaci pozemkových úprav a jejich přínos pro obec
i krajinu. Seminář a následná exkurze se uskuteční v lokalitě, kde jsou pozemkové úpravy aktuálně
realizovány. V rámci semináře budou účastníci seznámeni se zkušenostmi jednotlivých vystupujících
s operací 4.3.1. Pozemkové úpravy Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Za organizátory srdečně zve
Ing. Zdeněk Procházka
Ředitel RO SZIF Praha a Středočeský kraj

Program semináře:

Program semináře
08:30 - 09:00 Prezence účastníků semináře
09:00 – 09:05

Zahájení semináře

09:05 – 09:45

Půda, její význam a problematika půdoochranných technologií v rámci pozemkových
úprav - Ing. Petr Čáp, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

09:45 – 10:30

Výstavba vodních nádrží v pozemkových úpravách - Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní
pozemkový úřad Nymburk

10:30 – 11:45

Coffee break

10:45 – 11:20

Pozemkové úpravy očima projektanta pozemkových úprav - Ing. Roman Šmíd, GEPARD
s.r.o., (zpracovatel pozemkových úprav Choťovice)

11:20 – 11:50

Komplexní pozemková úprava Choťovice - Ing. Jan Kusovský - Státní pozemkový úřad
Nymburk

11:50 – 12:15

Pozemkové úpravy očima zástupce obcí a současně i zemědělského hospodáře
Ing. Karel Horák, starosta obce Žehuň a současně zemědělský podnikatel

12:15 – 13:40

Panelová diskuse k problematice pozemkových úprav s příspěvky zástupců obcí,
zemědělské veřejnosti, MAS a dalších účastníků semináře

12:40 – 13:30

Oběd

13:30 – 14:30

EXKURZE - účastníci se svými vozy přesunou na exkurzi do sousední lokality, kde
probíhá realizace projektu HCP 47 - obchvat obce pro zemědělskou techniku, hrazeného
z Programu rozvoje venkova). Tam proběhne komentovaná prohlídka úspěšně realizovaných
projektů pozemkových úprav Choťovice

Účast na semináři je BEZPLATNÁ. Seminář včetně drobného občerstvení a oběda jsou hrazeny Celostátní sítí
pro venkov. Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Prokop, tel.: 735 764 266. Rezervace místa na semináři
(přihlášky) zašlete prostřednictvím e-mailu: miroslav.prokop@szif.cz nejpozději do 6. 10. 2019.

