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

Tvorba a ochrana krajiny v kontextu komplexních pozemkových úprav
s vazbou na Program rozvoje venkova ve Východočeském regionu.
který se koná v prostorách Hotelu a restaurace Rýzmburk, 552 03 Žernov - Rýzmburk 5

dne 31. května 2018 od 09:00 hodin do 15:30 hodin.
Prezence účastníků 30 minut před zahájením programu.
Program:
09:00 – 11:45 dopolední programový blok:
1. přivítání a zahájení akce
(Ing. Zbyněk Pilař, Východočeská oblastní pobočka Českomoravské komory pozemkových úprav,
Mgr. Jana Doubravová, Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav, Státní pozemkový úřad),
2. vliv komplexních pozemkových úprav na život v mikroregionu
(Mgr. Libor Mojžíš, starosta Městyse Žernov,
Richard Bergmann, místostarosta Města Červený Kostelec a zástupce Svazku obcí Mikroregion ÚPA),
3. komplexní pozemkové úpravy na hranicích s Polskem
(Mgr. Miroslava Jirásková – Státní pozemkový úřad - OZSL),
4. identifikace drenážních systémů,
(Ing. Milan Čmelík, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
Ing. Tomáš Purkrábek, Státní pozemkový úřad – OVS),
přestávka – coffee break,
5. aktuální otázky z oblasti řešení a realizace komplexních pozemkových úprav v Královéhradeckém
kraji
(Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj,
Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj)
6. chyby v dokumentaci vodohospodářských děl
(Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.)
7. představení Celostátní sítě pro venkov, pozemkové úpravy v rámci Programu rozvoje venkova
(Ing. Miroslava Stárková, Státní zemědělský intervenční fond)
8. prezentace staveb financovaných z Programu rozvoje venkova
(Ing. Pavel Kafka, Státní pozemkový úřad, vedoucí pobočky Náchod)
9. diskuse a sběr podnětů od účastníků akce
11:45 – 13:00 - oběd
13:00 – 15:15 – praktická ukázka příkladů dobré praxe v místě realizace projektu – společná zařízení
v oblasti Žernov, Olešnice financované z prostředků Programu rozvoje venkova
(Ing. Pavel Kafka, Státní pozemkový úřad, vedoucí pobočky Náchod,
Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.),
15:15 – 15:30 - zhodnocení a závěr.

Prezentované projekty financované z Programu rozvoje venkova:
11/014/1140d/452/005019
17/000/0431b/452/000198
07/002/1140d/452/001752
12/015/1140d/452/000359
11/014/1140d/452/005021
17/000/0431b/452/000171
12/015/1140d/452/000360
17/000/0431b/452/000032
12/015/1140d/452/000361
17/000/0431b/452/000161
16/000/0431b/452/000038

Polní cesty Žernov 1, okres Náchod (cesty č. 7 a č. 8),
Polní cesty Žernov 2,
Polní cesty v katastrálním území Slatina nad Úpou, okres Náchod
(Rekonstrukce C7, C30, C31, C32, C33,
Polní cesta Končiny v katastrálním území Slatina nad Úpou, okres Náchod,
Polní cesty Litoboř 1, okres Náchod,
Polní cesta HC2 Křižanovská,
Polní cesty Olešnice 1, okres Náchod,
Polní cesta č. 12 v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce,
Polní cesty Olešnice 2, okres Náchod,
Polní cesta PC 31 Leštinská v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce,
Olešnice u Červeného Kostelce - poldr 1

Seminář s exkurzí má napomáhat lepší informovanosti účastníků a orientaci při přípravě, realizaci
a využití pozemkových úprav. Návštěvníkům akce budou předány informace o Programu rozvoje
venkova 2014-2020 se zaměřením na pozemkové úpravy a možnosti jejich využití.
Akce je určena pro zemědělskou, odbornou i laickou veřejnost, vlastníky pozemků, zástupce
samosprávy a partnery Celostátní sítě pro venkov. Odborná i laická veřejnost bude informována o
dotačních možnostech Programu rozvoje venkova se zaměřením na pozemkové úpravy. Pro
návštěvníky budou k dispozici informační materiály k aktuálnímu kolu Programu rozvoje venkova a
Celostátní síti pro venkov.
Doprava na praktické ukázky projektů zrealizovaných z finančních zdrojů Programu rozvoje
venkova proběhne vlastními automobily účastníků
.
Akce je financovaná z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Registrace účasti do 25. 05. 2018:
Kamila Vojtěchová, telefon: 465 423 691, e-mail: vojtechova@agroprojekce.cz.
Občerstvení pro účastníky zajištěno (coffee break, oběd, odpolední svačina s sebou na exkurzi).

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Zbyněk Pilař
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
Východočeská pobočka

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

