
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

 
   Zpráva z akce „Dotčené orgány v procesu pozemkových 

úprav a čerpání dotací z PRV“ 

Akce se konala 20. 6. 2016 v krásných prostorách Zámku Větruše a přilákala 50 účastníků. Ti 

měli možnost získat informace o často diskutovaných otázkách týkajících se dílčích etep v rámci 

zpracovávání návrhu pozemkových úprav a tvorby studií odtokových poměrů. 

Celou akci zahájil Tomáš Sazeček, koordinátor CSV pro Severozápad, který představil Celostátní 

síť pro venkov, její aktivity a Program rozvoje venkova. Poté poděkoval Státnímu pozemkovému 

úřadu za součinnost na této akci. Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 

kraj, seznámil přítomné s předpokladem zahájení pozemkových úprav v Ústeckém kraji do roku 

2020 a dále představil cíle Státního pozemkového úřadu pro období let 2016-2020. Jitka Blehová, 
vedoucí pobočky Děčín, zmínila poté nástroje pro dosažení stanovených cílů 

V rámci příspěvku Krajského úřadu Ústeckého kraje bylo představeno téma pozemkové úpravy 
z pohledu tohoto úřadu.  

V dalším bloku představil Pavel Martin z firmy Sweco Hydroprojekt a. s. projekt s názvem 
„Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Ústeckém kraji“. 

Závěrem Václav Svejkovský promluvil o očekávání POH a uvedl otázky k řešení, které vyplývají 

z dosavadní zkušenosti. Vzhledem ke skutečnosti, že loňská diskuse přinesla mnoho pozitivních 

změn, byla domluvena další schůzka na krajské úrovni, která by se měla konat v průběhu září 
2016. 

Pavel Rác ze SZIF přednesl příspěvek k podávání žádostí, včetně ukázky formuláře žádosti. Na 

tento příspěvek velmi věcně navázala Jaroslava Doubravová, ředitelka Odboru metodiky a řízení 

pozemkových úprav SPÚ, která představila systém kontroly projektů do PRV. Závěr prezentace 
patřil ukázkám zrealizovaných opatření v období PRV 2007-2013. 

Závěrem celé konference zazněl příspěvek Marka Hartycha, MAS Český Sever, který představil 

místní akční skupiny v celém kraji a věnoval se strategickému plánování na území MAS. 

Zdůraznil přínos zařazení realizací pozemkových úprav mezi priority dle platné schválené 

rozvojové strategie pro MAS i pro SPÚ a přínos realizovaných opatření pro obce. 

Po diskusi shrnul Martin Vrba celou konferenci a zdůraznil pozitivní přínosy takových akcí. Poté 
následovala volná diskuse s lektory nad problematikou pozemkových úprav. 

Celostátní síť pro venkov umožnila začátek úzké spolupráce dotčených subjektů v procesu 

pozemkových úprav. Státní pozemkový úřad měl možnost prezentovat svou práci a cíle do 

dalšího období. Účastníci si rozšířili znalosti Programu rozvoje venkova a získali informace 

o aktivitách Celostátní sítě pro venkov. 
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