
 

 
 

     

 

XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
 

I. cirkulář konference 

"Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav" 

Konference se bude konat v Mikulově  ve dnech 14. - 15. 10. 2015 

pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky 

u příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015 

připravená ve spolupráci se SPÚ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

www.galant.cz 

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,  
dovolujeme si Vás za Českomoravskou komoru pozemkových úprav a Státní 
pozemkový úřad pozvat na tradiční konferenci  
 
Přípravný výbor konference:  Ing. Radomír Tylš, Ing. Aleš Tůma, Ing. Alexandra 

Vlčková, Ing. Jana Podhrázská PhD, Ing. Michal Pochop, Barbora Kotulánová 

Ing. Bc. Székelyová Simona MBA, Ing. Václav Mazín PhD, Bc. Petr Fulín   

http://zdarma.webprovas.com/~karelfoto/mesta-mestecka-visky/ceska-republika-mikulov
file:///C:/Users/10004018/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EGH6YRNO/www.galant.cz
http://www.cmkpu.cz/
http://www.pfcr.cz/
https://www.email.cz/download/i/gPIIeTaLIHuBwSOxpgDuHsSazLueSYW7azy63evyPkDKtoa0u9d9F_rpPPMGdUh_IwFUCy0/galant.jp


 

 
 

Předpokládaný program: 

1. den - 14. 10. 2015 

Prezence 8.30–9.30 hod. 

 

Zahájení konference 10.00 hod. 

- Úvodní slovo 
- krátké vystoupení zástupce kraje, samosprávy 
- vystoupení zahraničních hostů 

 
- oběd 12.00–13.00 

 
Odpolední program : 

- „Pozemkové úpravy v rámci PRV – současnost a budoucnost“ 
Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou 
a rybářskou politiku EU (MZe) 

 
- „ Protipovodňová opatření v krajině “  

RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Sekce vodního hospodářství (MZe) 
-  
- „Koordinace územních plánů a pozemkových úprav“  

Ing. Tomáš Sklenář, Ředitel odboru územního plánování (MMR) 
 

- „ŘSD investor vyvolávající pozemkové úpravy“ 
Zástupce ŘSD Ing. Jiří Klápště, Ředitel odboru obecné ochrany přírody 
a krajiny (MŽP) 

- „Ochrana přírody z pohledu AOPK při pozemkových úprav“ 
Ing. Pavel Pešout, Ředitel sekce (AOPK) 
 

- „Fragmentace vlastnictví půdy“ 
Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. Děkan FŽP ČZÚ 
 

- Informace o exkurzi 
Ing. Josef Haar 

 

Předpokládaný konec přednášek 17.00 hod. 

 

Od 18.00 hod. proběhne v prostorách hotelu Galant večerní raut  

 

 

http://www.galant.cz/wp-content/gallery/kompletni/konference04.jp


 

 
 

2 den - 15. 10. 2015 

Zahájení programu 9.00 hod. 

Prezentace novinek programu Proland, prezentace novinek programu Atlas 

Prezentace novinek společnosti HSI 

- Technický standard dle nových právních předpisů  
Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. 

 

- „Zkušenosti s realizací prvků ÚSES při pozemkových úpravách“ 
Ing. Jan Vybíral, Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s.,  
Ředitel společnosti 

 
 Oběd 11.00 hod. 

 

Exkurze – vlastními dopravními prostředky 

 

INFORMACE 

Ubytování i možnost parkování je zajištěno v hotelu GALANT, pro účastníky 

konference je domluvena zvýhodněná cena 1 000,-Kč na osobu a noc  ve 

dvoulůžkovém pokoji, cena za ubytování není součástí vložného. 

Vložné 3 000,-Kč a zahrnuje: Konferenční materiály, 2x oběd, občerstvení v době 

konference, večerní raut. 

Pořadatel není plátce DPH. 

Podrobné informace budou účastníkům uvedeny v II. cirkuláři s pozvánkou na 

konferenci. 

Kontaktní adresa: Barbora Kotulánová 

kotulanova.bar@seznam.cz  

605 474 534 

 

 

 

https://www.email.cz/download/i/TAWHrHk9hsZQdTQLltE507cv8878LrvX2QSxbDs69fuPBTDPKNrKaglcEyaVaJ8yEHQrPp4/galant terasa Aurelius.jp

