Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond
ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem
si Vás dovolují pozvat na konferenci s exkurzí

Realizace pozemkových úprav a jejich význam
pro zlepšení funkčnosti krajiny
Konference s exkurzí je určena pro zástupce obcí, místních akčních skupin, vlastníky a uživatele pozemků,
zástupce zemědělských a zpracovatelských subjektů, státní správu,
a širokou odbornou i laickou veřejnost.

Termín: čtvrtek 20. června 2019 od 9:00 hodin
Místo konání: Penzion Na Faře, Dubenec 1, 544 55
Prezence účastníků probíhá 30 minut před zahájením konference.
Program:
9:00 hodin:
 Zahájení akce, úvodní slovo, organizační pokyny
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)


Představení Celostátní sítě pro venkov a jejích aktivit
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)



Komplexní pozemkové úpravy a jejich význam pro rozvoj obcí a regionů
(Ing. Petr Lázňovský – ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj)



Pozemkové úpravy na území okresu Trutnov – jako nástroj pro řešení problémů v území
(Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky Trutnov, Státní pozemkový úřad)



Využití dotačních možností Programu rozvoje venkova v obci Dubenec a v obci Vilantice
(Jaroslav Huňat, starosta obce Dubenec, Dagmar Jarošová, starostka obce Vilantice)
10:45 hodin: Přestávka na občerstvení
11:00 hodin:
 Současný stav zemědělských půd a krajiny v České republice a možnosti jeho řešení i v kontextu
pozemkových úprav
(Ing. Jan Vopravil, PhD., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)


Možnosti převodů majetku státu do vlastnictví měst a obcí
(Ing. Jolana Miškářová, zástupce ředitele, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)



Diskuse k tématům

12:30 hodin: Oběd
13:30 hodin:
 Informace k organizaci exkurze po realizovaných stavbách přispívajících ke zlepšení funkčnosti krajiny
14:00 hodin:
 Exkurze v terénu – prohlídka realizovaných staveb a ochranných opatření z pozemkových úprav
s popisem a výkladem na místě samém,
(Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky Trutnov, Státní pozemkový úřad; Jaroslav Huňat, starosta obce Dubenec;
Dagmar Jarošová, starostka obce Vilantice)
17:30 hodin:
 Příjezd z exkurze


Otevřená diskuse na téma pozemkové úpravy a jejich vliv na krajinu

18:30 hodin: Večeře formou rautu
 Zhodnocení a závěr

Prezentované projekty financované z Programu rozvoje venkova:















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
18/000/0431b/452/000214
18/000/0431b/452/000211
18/000/0431b/452/000040
18/000/0431b/452/003406

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
Obnova rybníka, průleh a zatravnění v k. ú. Libotov
MEZ VHO 2 a ochranné zatravnění PEO 1 v k. ú. Vilantice
Protierozní prvky v k. ú. Dubenec
Poldr PEO 3 v k. ú. Dubenec

Konference s exkurzí je zaměřena na přístupy k přípravě a řešení komplexních pozemkových úprav. Součástí
akce je ukázka zrealizovaných společných zařízení prostřednictvím Programu rozvoje venkova a dalších
evropských zdrojů přímo v místě realizace projektu.
Doprava na prohlídku po zrealizovaných projektech bude zajištěna hromadnou dopravou, případně osobními
automobily.
Součástí exkurze bude také zastavení v osadě Chotěborky u Vilantic s návštěvou areálu s historickými
a kulturními památkami (např. gotická celodřevěná zvonice z 16. století).

Akce je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov, účast je bezplatná.

Registrace účasti do 14. června 2019
Ing. Miroslava Stárková, telefon: 724 619 187, e-mail: miroslava.starkova@szif.cz

Za organizátory srdečně zve

Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

