Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s městem Olešnice na Moravě, Výzkumným ústavem
meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z.s.
Vás srdečně zvou na seminář spojený s exkurzí

Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi
31. října 2017
Kulturní dům, Křtěnovská 157, 679 74 Olešnice
Cílem bude přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav (dále jen PÚ),
lepší orientaci při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav. V rámci
jednotlivých témat budou demonstrovány příklady dobré/špatné praxe.
Program:
8:30 – 9:00 hod.

Prezence účastníků

9:00 – 9:15 hod.

Úvodní slovo
Mgr. Jaroslava Doubravová - Státní pozemkový úřad (SPÚ)
Ing. Alexandra Vlčková - Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

9:15 – 9:30 hod.

Zkušenosti s realizacemi PÚ z pohledu SPÚ
Ing. Stanislav Skřipský - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko

9:30 – 9:45 hod.

Zkušenosti s realizacemi PÚ z pohledu SPÚ
Ing. Miroslav Kučera - Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

9:45 – 10:15 hod.

Porovnání zkušeností s realizacemi vodohospodářských staveb v rámci PÚ
Ing. Jaroslav Tměj - Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
Přestávka na coffee break

10:30 – 11:00 hod.

Výsadba ovocných stromů v krajině
Ing. Stanislav Boček, Ph.D. - člen TPS Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké
dodavatelské řetězce

11:00 – 11:30 hod.

Příklady dobré praxe výsadby ovocných stromů při PÚ; aktuality z činnosti TPS
Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce
Ing. Michal Pochop - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.; člen TPS Ovocné
stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce

11:30 – 12:00 hod.

Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jedn. v návaznosti na realizace PÚ
Ing. Czelis Radim - Státní pozemkový úřad
Přestávka na oběd

13:00 – 15:00 hod.

Exkurze - suchá retenční nádrž a genofondový sad v k.ú. Crhov u Olešnice
Komentovaná ukázka společných zařízení realizovaných z PRV 2014+

15:00 – 16:00 hod.

Diskuze, bilaterární jednání, vyhodnocení akce formou evaluačních dotazníků

Účast je bezplatná. Dopravu na exkurzi si účastníci zajišťují sami. Seminář, včetně občerstvení pro účastníky, je hrazen
z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Registrace účastníků nejpozději do 27. října 2017 pouze na email: lucie.sysova@szif.cz

Za organizátory srdečně zvou:
PaedDr. Zdeněk Peša
starosta
město Olešnice na Moravě

Ing. Dagmar Adámková
koordinátor CSV
RO SZIF Brno

