Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor
Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat
na akci s názvem

Pozemkové úpravy v praxi
21. září 2021
Praktický seminář s exkurzí bude zaměřen na téma pozemkových úprav (PÚ) a jejich využití v krajině
pro zástupce obcí, zemědělskou veřejnost a vlastníky pozemků se zaměřením prezentaci příkladů
dobré praxe a projektů s využitím finančních podpor Programu rozvoje venkova 2014–2020 aj.
Doprava zajištěna autobusem, nástupní místa:
7:15 hod. Tišnov (nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, před radnicí)
8:30 hod. Brno (OC Olympie, U Dálnice 777, 664 42 Modřice, žlutá zóna)
Program:
 9:15 Příjezd do spolku Pro přírodu a myslivost, z. s., Šardice 823, 696 13 Šardice
 9:30 Úvodní slovo a představení Celostátní sítě pro venkov (Ing. Milan Kouřil, Ing. Lucie Sýsová)
 9:45 Pozemkové úpravy na jižní Moravě (Dr. Ing. Petr Marada)
 11:15 Pozemkové úpravy a jejich využití v praxi pro obce (prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.)
 11:45 Diskuze, dotazy
 12:00 Oběd
 12:30 Ukázky pozemkových úprav v terénu, sdílení dobré/špatné praxe s odborným výkladem
zástupců dotčených obcí:
 Šardice (Komplexní pozemkové úpravy, Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice)
 Karlín (Komplexní pozemkové úpravy, Společná zařízení Karlín II. Etapa)
 Kostelec (Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelec u Kyjova)
 16:00 Předpokládaný konec programu
Plánovaný příjezd v 17:00 hod. Brno, 18:00 hod. Tišnov. Výstupní místa stejná jako nástupní.

Registrace účastníků nejpozději do 17. 9. 2021 do 12:00 hod. – odkaz ZDE
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazena doprava, pohoštění (2x coffee break, oběd),
průvodci, odborní lektoři.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: lucie.sysova@szif.cz; milan.kouril@centrum.cz
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.

Podmínkou účasti je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací
při šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.
Za organizátora srdečně zvou:
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