Pozvánka
„XXI. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2019“
Pozemkové úpravy – nové výzvy na další období
10. 4. – 11. 4. 2019
Parkhotel Hluboká nad Vltavou

O Konferenci pozemkových úprav:
Dlouhodobé zadržení a efektivní využití vody v krajině, protipovodňová i protierozní ochrana jsou
v současné době zásadními prioritami pozemkových úprav. Novou orientací jejich hlavních cílů
a struktury finančních prostředků vynakládaných na jednotlivá opatření reagují Státní pozemkový úřad
a Program pro rozvoj venkova na současnou klimatickou situaci a předpovědi jejího dalšího vývoje.
Umožní tím české krajině lépe se vyrovnávat s klimatickými a hydrologickými extrémy, tedy suchem
i povodněmi, a napomoci udržení vyváženého vztahu mezi zachováním přírodních zdrojů a udržitelným
zemědělstvím.

Záštita
Ministr zemědělství - Ing. Miroslav Toman, CSc.

Odborná garance
Mgr. Jaroslava Doubravová

Státní pozemkový úřad

Tel: 725 002 598

Ing. František Pavlík Ph.D.

Státní pozemkový úřad

Tel: 725 472 323

Ing. Josef Havelka

Státní pozemkový úřad

Tel: 606 716 908

Státní pozemkový úřad

Tel: 702 168 906

Organizační garance
Lenka Růžková

Program konference
1. den: 10. 4. 2019
9:30 – 10:30 Prezence účastníků, coffee break
10:30 – 12:00 Slavnostní zahájení konference
Úvodní slovo:
Ing. Martin Vrba - ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu (SPÚ),
JUDr. Stanislav Polčák - Sdružení místních samospráv (SMS ČR),
Karel Rejchrt - Svaz měst a obcí (SMO ČR),
Ing. Michal Pochop - Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ),
Ing. Tomáš Jirsa - starosta města Hluboká nad Vltavou, zástupce Jihočeského kraje
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 Panelová diskuze - blok I (Hrozby změny klimatu a jejich dopady do krajiny)
Provázet blokem a moderovat bude: Ing. František Pavlík, Ph.D.

Účastníci panelu – blok I: SPÚ - Mgr. Michal Gebhart, MBA, CzechGlobe - prof. Mgr. Ing. Miroslav
Trnka, Ph.D, VÚMOP - Ing. Jan Vopravil, Ph.D., MŽP - Ing. Linda Stuchlíková, Asociace PÚ - RNDr.
Josef Glos, zástupci místních samospráv
Hlavní témata:
•
•
•
•

Globální změna klimatu ve světě a v ČR a její dopady
Adaptace na změnu klimatu v podmínkách ČR
Ohrožení erozí půdy, povodněmi z přívalových srážek a suchem
Vnímání hrozeb z pohledu státní správy a samosprávy

15:00 – 15:30 Coffee break
15.30 – 17:00 Panelová diskuze - blok II (Nástroje pro řešení hrozeb a jejich dopadů)
Provázet blokem a moderovat bude: Ing. Josef Havelka
Účastníci panelu – blok II: MZe - Ing. Josef Tabery, SPÚ - Mgr. Michal Gebhart, MBA,
SPÚ - Mgr. Jaroslava Doubravová, APG - Ing. Martin Malec, zástupci místních samospráv, zemědělsky
hospodařící subjekt
Hlavní témata:
• Nástroje k řešení dopadů hrozeb
• Pozemkové úpravy (představení procesu, aktuálního stavu a současných problémů)
• Financování pozemkových úprav včetně Programu pro rozvoj venkova a výhled do dalších let
• Příklady dobré praxe
17:30 – 19:00 Prohlídka zařízení Národního zemědělského muzea – zámek Ohrada
19:15 Raut, společenský večer s hudbou

2. den: 11. 4. 2019
9:00 – 10:30 Dopolední blok přednášek I.
Úvodní slovo:
Ing. Veronika Vrecionová - Spolek pro obnovu venkova České republiky, z.s. (SPOV ČR)
Aktuality z oblasti ochrany půdy a protierozní vyhláška (Ing. Linda Stuchlíková - Ministerstvo životního
prostředí)
Územní studie krajiny (Ing. arch. Karel Wirth - Ministerstvo pro místní rozvoj)
10:30 – 10:45 Coffee break
10:45 – 12:00 Dopolední blok přednášek II.
Dotační tituly pro obce (Ing. Jan Matějka – SFŽP)
Příběh pozemkové úpravy – Odbahnění rybníka Jordán a navazující pozemkové úpravy
12:00 – 13:00 Oběd
Moderátor: Lenka Růžková, tisková mluvčí

Organizační informace
Datum konání:

10. 4. – 11. 4. 2019

Místo konání:

Parkhotel Hluboká nad Vltavou
Masarykova 602, Hluboká nad Vltavou
www.parkhotel-hluboka.cz

Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek na konferenci se nevybírá. Konference pozemkových úprav je realizována v rámci
činnosti Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci s ČMKPÚ a SMS ČR, SMO ČR, SPOV ČR.
Pro účastníky konference jsou zajištěny pracovní materiály, občerstvení, 2x oběd a večeře. Cena
ubytování ani společenský večer nejsou hrazeny z Celostátní sítě pro venkov! Společenský večer svým
členům hradí partneři konference – SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR.
V případě zájmu se registrujte buď prostřednictvím jednoho z partnerských spolků (SMO ČR,
SMS ČR nebo SPOV ČR) či na e-mailu: j.pivrnec@spucr.cz.

Ubytování
Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami. Účastníci konference mohou využít ubytování
přímo v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou, který je celý zarezervován pro možné ubytování účastníků
konference.
Případné další možnosti ubytování:

www.hotel-podhrad.cz, www.hotelzavis.cz, www.hotelstekl.cz

Těšíme se na společné setkání na Konferenci pozemkových úprav 2019!

