
Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond  

a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Východočeská pobočka 

si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat  

na odborný seminář s exkurzí zaměřený na 

Aktuální témata v Komplexních pozemkových úpravách  
s vazbou na čerpání finančních prostředků z evropských fondů, 

který se koná v prostorách Sport Hotelu Dolní Morava, Dolní Morava 53, 561 59 Králíky 

dne 30. května 2017 od 09:00 hodin do 15:30 hodin. 
Prezence účastníků 30 minut před zahájením programu. 

Program: 

09:00 – 11:40 dopolední programový blok: 

1. zahájení a představení Celostátní sítě pro venkov a jejích aktivit,
(Ing. Zbyněk Pilař – Východočeská oblastní pobočka ČMKPÚ,  
Mgr. Jana Doubravová – SPÚ, OMŘPÚ, Ing. Miroslava Stárková – RO SZIF Hradec Králové), 

2. vliv komplexních pozemkových úprav na život v mikroregionu,
(Ing. arch. Richard Novák – obec Dolní Morava), 

3. prezentace staveb financovaných z evropských zdrojů a představení
komplexních pozemkových úprav na okrese Ústí nad Orlicí, včetně realizace staveb,

(Ing. Jana Jeníčková Ph.D. – Státní pozemkový úřad pobočka Ústí nad Orlicí), 

představené projekty realizované prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007-2013: 

 Realizace společných zařízení v k. ú. Červený potok a Králíky,

 Realizace společných zařízení v KPÚ Kunvald,

 Realizace společných zařízení v KPÚ Bučina,

 Realizace společných zařízení v k. ú. Písečná u Žamberka,

 Realizace společných zařízení v k. ú. Luková a k. ú. Žichlínek,

4. přestávka – coffee break,

5. pravidla pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020
prostřednictvím operace 4.3.1 Pozemkové úpravy,

(Ing. Jolana Rejchrtová – RO SZIF Hradec Králové), 
6. aktuální otázky z oblasti řešení a realizace komplexních pozemkových úprav v Pardubickém kraji,

(Ing. Miroslav Kučera – Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj), 
7. zkušenosti státního podniku Povodí Labe s majetkoprávní přípravou staveb

na ochranu před povodněmi,
(Ing. Miloš Havel – Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové), 

8. spolupráce Správy toků LESY ČR, s. p. se  Státním pozemkovým úřadem,
(Ing. Tomáš Sajdl – LESY ČR – správa toků), 

9. možnosti využití technologií ÚAV (dronů) při KoPÚ,
(Ing. Aleš Černý – Geodézie Východní Čechy, spol. s r.o.), 

10. diskuse a sběr podnětů od účastníků akce,

11:40 – 12:20 občerstvení, přestávka na oběd 



 

   

 
 
 
 
13:00 – 15:30  odpolední blok: 
 

11. exkurze – realizovaná společná zařízení v oblasti „Kralicko“ po inspirativních projektech: 
(Alexandr Mikuláš - Státní pozemkový úřad pobočka Ústí nad Orlicí,  
Ing. Jaroslav Tměj – “Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o.“), 

 
realizované projekty představené na místě v rámci exkurze:  

 interakční prvek IP2 Dolní Morava,  

 soubor polních cest, biokoridorů a tůní Kralicko, 

 retenční nádrž, revitalizace vodoteče a protierozní příkop Horní Lipka, 

 realizace společných zařízení v k. ú. Červený potok a Králíky, 
12. zhodnocení a závěr.  

  
 

 

V rámci semináře s exkurzí budou účastníci informováni o aktuálních tématech a možnostech 

čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020 se zaměřením na 

pozemkové úpravy v novém programovém období. Odborný seminář s exkurzí po inspirativních 

projektech je určen pro starosty obcí, zástupce místních akčních skupin, odborné pracovníky a 

širokou laickou veřejnost. Doprava na exkurzi po realizovaných projektech částečně pěšky a 

částečně vlastními automobily. 

 
 
 
 

Akce je financovaná z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 
 
 
 
 

Bližší informace a registrace účasti:  
Kamila Vojtěchová, telefon: 465 423 691, e-mail: vojtechova@agroprojekce.cz. 

 

Občerstvení pro účastníky zajištěno.  
 
 
 
 
 
 
 

Za organizátory srdečně zvou 
 
 
 
 
 

       Ing. Zbyněk Pilař                        Ing. Aleš Sobel    

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy  Státní zemědělský intervenční fond   

               Východočeská pobočka                     Regionální odbor Hradec Králové  

 


