
                                                                                 

   

 

 
Celostátní síť pro venkov  

ve spolupráci s Místní akční skupinou Zubří země, o. p. s. 
Vás srdečně zvou na seminář 

 

Pozemkové úpravy – příprava a realizace 
 

dne 15. listopadu 2016 
Centrum EDEN, Nový dvůr 318, Bystřice nad Pernštejnem 593 01 

(seminární sál) 
 
Cílem semináře bude přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav, lepší 
orientaci při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav.  
 
V rámci jednotlivých témat budou demonstrovány příklady dobré/špatné praxe a seminář vytvoří prostor  
pro diskuzi účastníků za účelem výměny zkušeností. Seminář je určen především pro partnery Sítě, 
samosprávu, odbornou zemědělskou veřejnost, vlastníky pozemků, odborné instituce, neziskový  
a podnikatelský sektor, žadatele o dotace z PRV a další zájemce. 
 
Program semináře: 
 
8:30 – 9:00 hod. Prezence účastníků semináře 
 

 Aktivity Celostátní sítě pro venkov 2016 
Ing. Lucie Sýsová  
Krajský regionální koordinátor CSV pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, RO SZIF Brno 

 
 Pozemkové úpravy „krok za krokem“ 

Ing. Michal Pochop 
Člen tematické pracovní skupiny CSV (PRV 2007-2013) - Komplexní pozemkové úpravy  
a vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP, v. v. i. 

 
 Územní studie krajiny 

Ing. Michal Pochop 
Člen tematické pracovní skupiny CSV (PRV 2007-2013) - Komplexní pozemkové úpravy  
a vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP, v. v. i. 

 
 Tvorba opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků a vodohospodářských opatření  

při pozemkových úpravách 
Doc. Dr. Ing. Petr Doležal  
Akademický pracovník FAST Ústav vodního hospodářství krajiny VUT v Brně, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství/ projektant pozemkových úprav 
Agroprojekt PSO s. r. o. 

 
 Opatření proti erozi v pozemkových úpravách 

Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. 
Akademická pracovnice Ústavu aplikované a krajinné ekologie MENDELU v Brně, odborná 
pracovnice na Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny VÚMOP, v. v. i. 

 
 
 

 
 



                                                                                 

   

 
 

 
11:30 – 12:30 hod. Oběd 
 

 Ochrana přírody a krajiny, krajinotvorná opatření v rámci pozemkových úprav 
RNDr. Josef Glos 
Předseda Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy a Ageris s. r. o. 
 

 Pozemkové úpravy z pohledu Státního pozemkového úřadu 
Ing. Jiří Klusáček 
Vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou, SPÚ KPÚ pro Kraj Vysočina 

 
 Plány oblastní povodí a pozemkové úpravy 

Ing. Miroslav Foltýn 
Vedoucí útvaru Vodohospodářského plánování, Povodí Moravy, s. p. 

 
14:00 – 15:00 hod. Moderovaná diskuze 
 
 

Účast je bezplatná. Seminář, včetně občerstvení pro účastníky, je hrazen 
 z prostředků Celostátní sítě pro venkov.  

 
Registrace účastníků nejpozději do 10. 11. 2016 pouze na email: zubri.zeme@centrum.cz 

 
 
Za organizátory srdečně zvou 
 
 

Ing. Jarmila Zemanová                                Ing. Lucie Sýsová 
            ředitelka                                                   koordinátor CSV 
 MAS Zubří země, o.p.s.                      RO SZIF Brno 
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