Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond
ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat
na odborný seminář s exkurzí

Setkání klíčových aktérů při realizaci pozemkových úprav,
který se koná dne 16. května 2018 od 09:00 hodin.
v prostorách Penzionu Na Faře, Dubenec 1, 544 55
Prezence účastníků probíhá 30 minut před zahájením semináře.
Program:
9:00 hodin - zahájení, úvodní slovo, coffee break
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov),
9:05 hodin - Obec Dubenec – Erozní a povodňové ohrožení, zkušenosti s čerpáním dotací
(Jaroslav Huňat, starosta Obce Dubenec),
9:15 hodin - Realizace protipovodňových a protierozních společných zařízení v Obci Hřibojedy
(Ing. Miloš Dohnálek, LL. M., starosta Obce Hřibojedy),
9:35 hodin - Vliv komplexních pozemkových úprav na život v mikroregionu
(Jana Kuthanová, předsedkyně Místní akční skupina Hradecký venkov),
9:55 hodin - Představení Celostátní sítě pro venkov a jejich aktivit, pozemkové úpravy
v Programu rozvoje venkova
(Ing. Miroslava Stárková, krajský koordinátor, Celostátní síť pro venkov),
10:15 hodin - Coffee break
10:35 hodin - Ochrana půdy a krajiny – vodní eroze a nesprávné hospodaření na půdě
(Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí)
11:00 hodin - Živá krajina - krajině prospěšná opatření, jejich účel a význam.
(RNDr. František Bárta, projektant územních systémů ekologické stability),
11:30 hodin - Pozemkové úpravy - podstata, smysl, účel a jejich význam
(Ing. Petr Lázňovský – ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj,
Státní pozemkový úřad)
12:00 hodin - Pozemkové úpravy na okrese Trutnov - vývoj a jejich realizace na území regionu
(Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky, Státní pozemkový úřad)
12:30 hodin – Oběd formou rautu
13:30 hodin - Exkurze v terénu – prohlídka realizovaných staveb a ochranných opatření
z pozemkových úprav s popisem a výkladem na místě samém
(Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky, Státní pozemkový úřad,
Ing. Jitka Pecenová, Státní pozemkový úřad,
Ing. Jaromír Plecháč, Státní pozemkový úřad)
16:30 hodin – večeře formou rautu
17:30 hodin - diskuse
20:00 hodin – závěr akce.

Prezentované projekty financované z Programu rozvoje venkova:











07/002/1140d/452/001622
07/002/1140d/452/001633
07/002/1140d/452/001641
08/005/1140d/452/003546
11/014/1140d/452/005108
11/014/1140d/452/005240
12/015/1140d/452/000354
12/015/1140d/452/003725
16/000/0431b/452/000022
17/000/0431b/452/000014

Polní cesty Hvězda (C1, C2, C17),
Polní cesta HC 3 Litíč,
Polní cesta HC 4 Litíč,
Prvky ÚSES Litíč,
Polní cesta HC1 Hřibojedy,
Polní cesty VC 21 a VC 22 Hřibojedy,
Poldr PEO 11 Hřibojedy,
Polní cesta HC 4 Hřibojedy,
Poldr PEO 4 a Polní cesty HC2 a VC23 v k. ú. Hřibojedy,
Polní cesty HC6 v k. ú. Hřibojed HC2 v k. ú. Dubenec.

Účast na semináři je bezplatná, občerstvení zajištěno.

Akce je financovaná z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

Motivační seminář s ukázkou úspěšných projektů zrealizovaných prostřednictvím Programu
rozvoje venkova pro aktéry ve venkovském prostoru zaměřený na předávání informací a sdílení
zkušeností s pozemkovými úpravami.
V rámci semináře bude umožněno účastníkům diskutovat a sdílet zkušenosti a příklady dobré či
špatné praxe.
Doprava na prohlídku po zrealizovaných projektech bude zajištěna hromadnou dopravou.

Registrace účasti do 11. 05. 2018:
Ing. Josef Kutina, telefon: 606 689 085, e-mail: j.kutina@spucr.cz.

Za organizátory srdečně zve

Ing. Aleš Sobel
Státní zemědělský intervenční fond
Regionální odbor Hradec Králové

