
 

 
   

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajským informačním střediskem 
si Vás dovolují pozvat na exkurzi 

 

„Pozemkové úpravy na vlastní oči“ 
 

Dne 12. června 2017 se uskuteční exkurze zaměřená na příklady dobré praxe projektů 
pozemkových úprav na Mělnicku financovaných nejen z dotačních prostředků Programu 
rozvoje venkova. 
 

Cílem exkurze je přispět k lepší orientaci při přípravě i následné realizaci pozemkových úprav a k 
jejich efektivnějšímu využití, jako jednoho z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova. Účastníkům 
exkurze budou představeny možnosti využití pozemkových úprav, které vytvářejí příznivé podmínky 
pro racionalizaci zemědělské výroby, přispívají k ochraně a tvorbě zemědělské krajiny a také zlepšují 
hospodaření s vodou v krajině.   
 

Program exkurze: 
 

8:00 zahájení exkurze, odjezd  
 Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol (před menzou) 
9:30 Mělnické Vtelno, coffee break, blok seminářů: 

Pivovar Neumann, Chorušická 93, Mělnické Vtelno – okres Mělník 
 Půda, její význam a možnosti její ochrany v rámci pozemkových úprav  

zástupce, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

 Pozemkové úpravy očima Státního pozemkového ústavu 
zástupce, Státní pozemkový úřad, pobočka Mělník 

 Problematika pozemkových úprav v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj 
zástupce, Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj 

 
Od 11:30 budou v rámci následné exkurze postupně navštívena jednotlivá katastrální území v okrese 
Mělník: Kadlín, Liblice, Hostín a Vidim. V jednotlivých územích budou prezentována společná 
zařízení, která vznikla díky komplexním pozemkovým úpravám financovaným z Programu rozvoje 
venkova a jiných finančních zdrojů. Nejpočetnější skupinou projektů jsou hlavní a vedlejší polní cesty, 
které zpřístupnily nejen pozemky vlastníků, ale také např. vodojem vybudovaný v roce 1911, či daly za 
vznik rozhledně s vysokým rekreačním potenciálem v dané oblasti. Prezentovány budou dále 
biokoridory, jakožto základní stavební prvky územního systému ekologické stability, který je důležitým 
opatřením k ochraně a tvorbě životního prostředí. Jelikož se katastrální území Vidim nachází v 
chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, budou zde prezentována společná zařízení 
zrealizovaná v rámci komplexních pozemkových úprav v území s přísnějším režimem ochrany. 
 

18:00 ukončení exkurze, příjezd, Česká zemědělská univerzita 
 

Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.  
Pro účastníky exkurze je v 13:00 zajištěn oběd v pivovaru Neumann v Mělnickém Vtelně. 

Účast na exkurzi je bezplatná. Kapacita akce je omezena! 
Přihlášku prosím zasílejte Ing. Veronice Vonešové (veronika.vonesova@szif.cz). 

 
Za organizátory srdečně zvou  

Ing. Gabriela Jeníčková      Ing. Veronika Vonešová 
Ředitelka        Krajská koordinátorka  
Krajské informační středisko      Celostátní síť pro venkov 


