
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do svých e-mailových schránek jste právě obdrželi páté vydání 
elektronického Zpravodaje Státního pozemkového úřadu. Pod 
novým názvem Žít krajinou byl v prosinci zahájen další ročník 
soutěže společných zařízení realizovaných v rámci pozemkových 
úprav. I letos mohou projekty do soutěže přihlašovat i obce, které 
by se jako vlastníci společných zařízení rády pochlubily novými 
krajinotvornými prvky ve svém nejbližším okolí. Dále se dočtete 
o významu vodohospodářských a protierozních opatření a podíváme 
se na jejich realizace na Teplicku a Orlickoústecku. Vodní nádrž 
v obci Horní Lipka z okresu Ústí nad Orlicí dokonce zvítězila  
v 10. ročníku soutěže Společné zařízení roku ve své kategorii, 
a navíc získala i Cenu Státního pozemkového úřadu. Dále se dozvíte 
o nových cestách vybudovaných v Tupadlech na Mělnicku, které 
zpřístupnily díky restitucím nově vzniklé menší pozemky. V dalším 
článku si přečtete o biokoridoru v obci Hlízov v okrese Kutná Hora, 
který současně plní i funkci větrolamu a chrání obec před větrem. 

Přeji Vám příjemné čtení a krásné a pohodové prožití vánočních svátků. 

Ing. Svatava Maradová, MBA 
Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu

 www.spucr.cz  |  kontakt 
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DALŠÍ ROČNÍK SOUTĚŽE  
ŽÍT KRAJINOU
Žít krajinou je nový název soutěže Společné zařízení roku, 
kterou od roku 2006 pořádá Státní pozemkový úřad 
(SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro po-
zemkové úpravy. Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je 
seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní 
výstavby společných zařízení navrhovaných v pozem-
kových úpravách. Přihlášky do již 11. ročníku soutěže je 
možné podávat od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018 přes web 
www.soutezzitkrajinou.cz. Na stejném místě se zájemci do-
zvědí podrobné informace a přesné znění pravidel. 

JAK POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
BOJUJÍ SE SUCHEM A EROZÍ
Sucho v krajině je stále tíživějším problémem. I proto v po-
sledních letech roste význam vodohospodářských a proti-
erozních opatření. Ty buduje Státní pozemkový úřad (SPÚ) 
v rámci pozemkových úprav, které mění uspořádání po-
zemků tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům. A právě 
v rámci takových změn je možné budovat společná zařízení, 
jejichž úkolem může být lepší nakládání s vodou v krajině 
nebo obrana před erozí. 
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NOVÉ CESTY V TUPADLECH 
ZLEPŠUJÍ EKOLOGICKOU 
STABILITU
Díky restitucím se v Tupadlech na Mělnicku znovu rozdělil 
obří lán pole. Menší pozemky si žádaly nové přístupové 
cesty. Ty zde mají od roku 2015 díky Státnímu pozemkové-
mu úřadu. Nové cesty jsou dlouhé asi dva kilometry a jejich 
úkolem je zajistit vhodný přístup na okolní zemědělské 
pozemky. Výstavbou navíc došlo k žádoucímu trvalému 
rozčlenění krajiny a posílení ekologické stability území i díky 
vysázeným stromům, které komunikace lemují. 

V HORNÍ LIPCE JSME  
POMOHLI KRAJINĚ I VODĚ
Vodní nádrž, která slouží i k rekreačním účelům, je nej-
viditelnějším přínosem projektu protierozních opatření 
v obci Horní Lipka z okresu Ústí nad Orlicí. Jejich hlavním 
úkolem je však zadržet vodu v krajině. Povedla se tak, 
že zvítězila v 10. ročníku soutěže Společné zařízení roku 
ve své kategorii, a navíc získala i Cenu Státního pozem-
kového úřadu (SPÚ). 

VĚTROLAM A BIOKORIDOR  
V HLÍZOVĚ
Na třetím místě soutěže Společné zařízení roku se v uplynu-
lém ročníku umístila obec Hlízov z Kutnohorska s projektem 
biokoridoru. V něm byla vysázena velice pestrá skladba 
stromů a keřů. „Plánoval se v několika fázích, protože se 
skládá ze čtyř nebo pěti částí,“ říká starosta Hlízova Antonín 
Škarka. Biokoridor zároveň chrání obec před větrem a fun-
guje i jako biocentrum. 
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E-mail: epodatelna@spucr.cz, www.spucr.cz, www.zitkrajinou.cz

Tel.: 729 922 111, Fax: 729 922 139

Pro odhlášení z odběru Zpravodaje pošlete e-mail na komunikace@spucr.cz a do předmětu napište „Nechci zpravodaj“.
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