Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat
na odborný seminář s exkurzí

Pozemkové úpravy v praxi
Odborný seminář s exkurzí je zaměřený na přístupy k přípravě a řešení
komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) a je určen pro uživatele
a vlastníky pozemků, zástupce zemědělských a zpracovatelských subjektů, obcí,
samosprávy a státní správy, zástupce místních akčních skupin, partnery
Celostátní sítě pro venkov a odbornou i širokou veřejnost.
Součástí semináře je ukázka společných zařízení realizovaných prostřednictvím
Programu rozvoje venkova 2014–2020 (dále jen „PRV“)
přímo v místě realizace projektu.
Termín: 21. září 2021 od 9:00 do 16:00 hodin
Místo konání: Hotel Studánka, Letovisko Studánka 505,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Program:
8:30 hodin
 prezence účastníků
9:00 hodin
 Přivítání a zahájení akce
Ing. Zbyněk Pilař, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s.
Mgr. Jaroslava Kosejková, Státní pozemkový úřad
Mgr. Petr Tůma, Obec Slatina nad Zdobnicí


KoPÚ z pohledu hospodařícího subjektu
Ing. Josef Dušek, Zdobnice a.s., Slatina nad Zdobnicí



Nové technologie pro realizaci polních cest Metoda KAPS-LE
Ing. Igor Večerka, SILMOS s.r.o. Brno



Řešení a realizace KoPÚ v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
Ing. Petr Lázňovský, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Ing. Miroslav Kučera, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj



Nový zákon o pozemkových úpravách
Ing. Jitka Homoláčová, Státní pozemkový úřad, pobočka Rychnov nad Kněžnou

10:30 hodin
 coffee break
10:40 hodin
 Představení Celostátní sítě pro venkov a jejích aktivit
Ing. Miroslava Stárková – Státní zemědělský intervenční fond


Klimatické změny
Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.



Distanční metody v pozemkových úpravách v souvislostech existence
odvodňovacích staveb
RNDr. Lenka Tlapáková Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.



Prezentace staveb financovaných z PRV v části okresu Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alena Rufferová, Státní pozemkový úřad, pobočka Rychnov nad Kněžnou

11:45 hodin
 oběd
13:00 hodin
 exkurze - realizovaná společná zařízení v k. ú. Slatina nad Zdobnicí a Pěčín
Mgr. Rufferová Alena, Státní pozemkový úřad, pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Prezentované projekty:
 Realizace společných zařízení v k. ú. Slatina nad Zdobnicí (PRV)
 Realizace polních cest C50 a C02 v k. ú. Pěčín (PRV)
15:30 hodin
 návrat do sálu diskuze, zhodnocení
16:00 hodin
 konec akce

Doprava na praktické ukázky projektů zrealizovaných
z finančních zdrojů Programu rozvoje venkova 2014–2020
proběhne vlastními automobily účastníků.

Akce je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Občerstvení zajištěno, účast na semináři s exkurzí je bezplatná.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte
na e-mailu: vojtechova@agroprojekce.cz
do 15. září 2021.

Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to
zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021.
Povinností účastníků je dodržování bezpečnostních opatření na základě
konkrétní epidemiologické situace v regionu.

Za organizátory Vás srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel Regionálního odboru Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

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

