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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

do svých e-mailových schránek jste právě obdrželi druhé 
letošní vydání elektronického Zpravodaje Státního
pozemkového úřadu.

V něm jsme pro Vás opět připravili několik zajímavých 
informací, pozvánek i příkladů dobré praxe. 

Dočtete se například názory třiceti zástupců devíti institucí 
zabývajících se problematikou sucha a nedostatkem vody, 
kteří se koncem dubna sešli v sídle Státního pozemkového 
úřadu, aby společně zhodnotili dosavadní vývoj včetně 
možných dopadů klimatických změn a navrhli opatření 
pro zmírnění zejména zemědělského sucha očekávaného 
v letošním roce. 

Představíme Vám závěry XXI. ročníku Konference
pozemkových úprav, a to včetně konkrétních prezentací 
přednášejících odborníků. 

Buk, Pohořelice, Skřípov nebo Malenice, obce, které již 
mají s pozemkovými úpravami své zkušenosti. Oslovili 
jsme zástupce těchto samospráv, aby se o ně s Vámi
podělili. 

I letos bude Státní pozemkový úřad prezentovat svoji práci 
na největším zemědělském veletrhu Země živitelka.
Dovolte mi, abych Vás pozval k našemu stánku v budově 
T2. Veletrh se koná 22. - 27. srpna 2019 na Výstavišti
v Českých Budějovicích. 

Nyní mi zbývá již jen popřát Vám příjemné čtení,

Ing. Martin Vrba
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu

Neobyčejný příběh 
obyčejného mokřadu, 
příběh naší krajiny…

V Horním Újezdě
si pochvalují
digitalizovaný
katastr

Sucho trápí Česko 
už pátým rokem. Lépe 
hospodařit s vodou 
budeme muset všichni

Pohořelice: Dvěma 
hektary vodní plochy 
to nekončí

Buk chce udržet
vodu v krajině

Malenické cesty
bodovaly

Pozemkové úpravy 
jsou jedinečným
nástrojem, pomáhají 
krajině i rozvoji...

Věděli jste, že mohou
zemědělci každou první
neděli v měsíci navštívit
Národní zemědělské
muzeum zdarma? 

Resortní dny v Národním zemědělském muzeu:

V místě kde má krajina možnost zadržet vodu, překypuje pestrostí rostlin i živočichů. Krajina
s dostatkem vody se proto umí lépe vyrovnat s teplotními extrémy. Jedním z úkolů Státního
pozemkového úřadu (SPÚ) je pomáhat vracet vodu do zemědělsky intenzivně využívané
krajiny, a to díky pozemkovým úpravám a následné realizaci navržených opatření.

Alena Veličková, starostka Horního Újezdu, obec na Přerovsku asi deset kilometrů jižně od města 
Hranice, se s Vámi podělí o své zkušenosti při spolupráci s pozemkovým úřadem. 

Tři desítky zástupců devíti institucí zabývajících se problematikou sucha a nedostatkem vody
se sešly koncem dubna v sídle Státního pozemkového úřadu, aby společně zhodnotily dosavadní 
vývoj včetně možných dopadů klimatických změn a navrhly opatření pro zmírnění zejména
zemědělského sucha očekávaného v letošním roce. Suché epizody posledních let ale nelze
primárně přičítat jen zemědělské činnosti, jsou důsledkem měnícího se klimatu a jeho přirozené 
variability. Proto je třeba, aby se do lepšího hospodaření s vodou zapojil každý z nás. 

Se zhruba 897 obyvateli jsou Pohořelice na Zlínsku obcí, jejíž katastr ze severní strany téměř
bezprostředně navazuje na území Otrokovic. K místním zajímavostem patří mimo jiné zámek
či nádrž. Vznikla v roce 2018 jako jeden z výsledků spolupráce se Státním pozemkovým úřadem. 

Obec Buk se nachází v Chráněné krajinné oblasti Šumava asi 5 km jihovýchodně od Vimperka
a 3 km od úpatí hory Boubín. V rámci budování společných zařízení by tu chtěli lépe
zadržovat vodu v krajině. 

Ocenění dvanáctého ročníku soutěže Žít krajinou byla udělena 12. března letošního roku již
tradičně na půdě Senátu. V kategorii Zelená a dopravní infrastruktura se na druhém místě umístily 
jihočeské Malenice s necelými sedmi stovkami obyvatel a s projektem šestice zajímavých cest.

Ve dne 10. - 11. dubna 2019 se pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana konal
v Hluboké nad Vltavou již XXI. ročník Konference pozemkových úprav. Konference je určena
prioritně pro zástupce samospráv. Jak konference probíhala, jaká témata starosty trápí
nejvíce a jaké jsou výzvy do dalších období, si můžete přečíst zde: 

V Národním zemědělském muzeu mají každou první neděli v měsíci vstup zdarma všichni, jejichž 
pracovní náplní je zemědělství. Stejně jako loni, i letos zve muzeum na prohlídku svých expozic 
všechny zemědělce, vinaře, ovocnáře, potravináře, rybníkáře, rybáře, lesníky, myslivce, včelaře, 
zahrádkáře, pracovníky Ministerstva zemědělství, resortních výzkumných organizací a další, jejichž 
společným jmenovatelem je zemědělství. Volný vstup platí pro celou rodinu a nejen v Praze! 

SPÚ nebude chybět
na Zemi živitelce
Zastavte se u našeho stánku v pavilonu T2.
Těšíme se na Vás!

Státní pozemkový úrad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

e-mail: epodatelna@spucr.cz, www.spucr.cz, www.zitkrajinou.cz

tel.: 729 922 111, fax: 729 922 139

Seznam krajských poboČek
Státního pozemkového
úřadu:

KPÚ pro Jihoceský kraj

KPÚ pro Jihomoravský kraj

KPÚ pro Karlovarský kraj

KPÚ pro Kraj Vysocina

KPÚ pro Královéhradecký kraj

KPÚ pro Liberecký kraj

KPÚ pro Moravskoslezský kraj

KPÚ pro Olomoucký kraj

KPÚ pro Pardubický kraj

KPÚ pro Plzenský kraj

KPÚ pro Stredoceský kraj
a hl. m. Praha

KPÚ pro Ústecký kraj

KPÚ pro Zlínský kraj

Přidejte se k nám na:

Pomozte nám rozšířit povědomí
o pomoci naší krajině!

http://zitkrajinou.cz/aktuality/neobycejny-pribeh-obycejneho-mokradu-pribeh-nasi-krajiny/
http://zitkrajinou.cz/krajina/hornim-ujezde-si-pochvaluji-digitalizovany-katastr/ 
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/2019/sucho-trapi-cesko-uz-patym-rokem-lepe-hospodarit-s-vodou-budeme-muset-vsichni.html
http://zitkrajinou.cz/krajina/pohorelice-dvema-hektary-vodni-plochy-nekonci/ 
http://zitkrajinou.cz/voda-a-sucho/buk-chce-udrzet-vodu-krajine/
http://zitkrajinou.cz/krajina/malenicke-cesty-bodovaly/ 
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/pozemkove-upravy-jsou-jedinecnym-nastrojem-pomahaji-krajine-i-rozvoji-venkova.html
https://www.nzm.cz/resortni-dny
https://www.zemezivitelka.cz/
https://www.ticketstream.cz/akce/zeme-zivitelka-119616
http://www.spucr.cz
http://www.zitkrajinou.cz
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