Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond
ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s. Východočeská pobočka
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
dovolují pozvat na odborný seminář s exkurzí

Aktuální přístupy k přípravě a realizaci
pozemkových úprav
Seminář s exkurzí je určen pro zástupce zemědělských a zpracovatelských subjektů,
místních akčních skupin, obcí, vlastníky a uživatele pozemků, státní správu,
Státní pozemkové úřady a další širokou odbornou i laickou veřejnost.

Termín: úterý 14. května 2019
Místo konání: Restaurace BARTONI, Kočí 9, 538 61 Kočí
Program:
09:00 – 11:45 dopolední blok:
1. přivítání a zahájení akce
(Ing. Zbyněk Pilař, Východočeská oblastní pobočka Českomoravské komory pozemkových úprav, z. s.,
Mgr. Jana Doubravová, Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav, Státní pozemkový úřad)
2. vliv komplexních pozemkových úprav na život v mikroregionu
(Ing. Petr Schejbal, starosta obce Hrochův Týnec)
3. klimatická zeleň při komplexní pozemkové úpravě
(Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)
4. vodní nádrže v krajině
(Ing. Zdeněk Jahn, Krajský pozemkový úřad pobočka Nymburk)
5. aktuální otázky z oblasti řešení a realizace komplexních pozemkových úprav v Pardubickém kraji
(Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj,
Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj)
6. chyby v dokumentaci a administrativě při zpracování pozemkových úprav
(Ing. Jitka Homoláčová, Státní pozemkový úřad, vedoucí oddělení metodiky pozemkových úprav)
7. představení Celostátní sítě pro venkov a jejích aktivit
(Ing. Miroslava Stárková, Státní zemědělský intervenční fond)
8. prezentace staveb financovaných z Programu rozvoje venkova
(Ing. Iva Bosáková, Státní pozemkový úřad, vedoucí pobočky Chrudim)
9. diskuse a sběr podnětů od účastníků akce
11:45 oběd
13:00 exkurze - realizovaná společná zařízení v oblasti Kočí a okolí Chrudimi financované
z prostředků Programu rozvoje venkova
(Ing. Iva Bosáková, Státní pozemkový úřad, vedoucí pobočky Chrudim,
Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.)
15:30 zhodnocení a závěr semináře

Prezentované projekty financované z Programu rozvoje venkova:
 12/015/1140d/453/000375 - Polní cesta HC 7 A Orel
 12/015/1140d/453/000376 - Polní cesta HC 7 B Vlčnov
 14/021/1140d/453/001412 - Polní cesta HC 8 Vlčnov u Chrudimi
 09/007/1140d/453/003445 - Přístupová cesta „Topolská“ v k. ú. Kočí
 08/005/1140d/453/003569 - Biokoridory, biocentrum a travnaté cesty v k. ú. Topol
 09/007/1140d/453/003441 - Přístupová polní cesta „Kočská“ v k. ú. Topol

Odborný seminář s exkurzí je zaměřený 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. Pro návštěvníky budou k dispozici informační materiály k Programu rozvoje
venkova a Celostátní síti pro venkov.
Doprava na praktické ukázky projektů zrealizovaných z finančních zdrojů Programu rozvoje
venkova proběhne vlastními automobily účastníků.

Akce je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov, účast je bezplatná.
Registrace účasti do 7. května 2019
Kamila Vojtěchová, telefon: 465 423 691, e-mail: vojtechova@agroprojekce.cz.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení v rozsahu coffee break a oběd.

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Zbyněk Pilař
Českomoravská komora pozemkových úprav
Východočeská pobočka

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.

