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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

s končícím rokem jste do svých e-mailových schránek
obdrželi letošní poslední vydání elektronického
Zpravodaje Státního pozemkového úřadu. Pravidelně vám 
tímto způsobem přinášíme aktuality z našeho oboru,
pozvánky, a především příklady dobré praxe, které vám 
mohou přiblížit naši práci. Jak se v tomto období sluší, 
dovolte mi krátké shrnutí minulého roku. Blížíme se ke 
konci programového období Programu rozvoje venkova 
2014–2020, což s sebou přináší jistá úskalí. Pozitivní
zprávou je, že se nám podařilo přidělené finanční
prostředky zcela vyčerpat.

V roce 2019 jsme vyčerpali na pozemkové úpravy finanční 
prostředky ve výši 700 mil. Kč z Všeobecné pokladní
správy, cca 1 mld. Kč jsme vyčerpali na projekty
z Programu rozvoje venkova a 20,9 mil. Kč nově
z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jako 
reakci na dlouhodobé sucho se Ministerstvo zemědělství 
zasadilo o navýšení finančních prostředků na pozemkové 
úpravy s prioritou vodohospodářských staveb o 200 mil. 
Kč. Celkový objem finančních prostředků na pozemkové 
úpravy a jejich realizace je v roce 2019 ve výši
cca 1,9 mld. Kč.

Rok 2020 bude po finanční stránce o něco složitější. 
Předpokládáme financování pozemkových úprav ve výši 
700 mil. Kč, což je standardně dlouhodobě přidělovaná 
částka do Všeobecné pokladní správy. Dále cca 172 mil. Kč 
dočerpáme na rozpracované projekty z Programu rozvoje 
venkova a cca 113 mil. Kč bychom mohli čerpat z OPŽP. 
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve svých fondech 
stále disponuje větším množstvím nevyčerpaných
prostředků. My máme připravené projekty za několik
miliard. S ohledem na to, že náš příděl evropských peněz 
jsme již zcela vyčerpali, nabízí se možnost čerpání
z prostředků MŽP a my s ním rádi pomůžeme.
Po vzájemné domluvě se podařilo podat v letošním roce 
několik žádostí do prioritní osy 1 OPŽP - Zlepšování kvality 
vody a snižování rizika povodní. Úspěšnost získání dotace 
z programu OPŽP však závisí na splnění pravidel, která 
jsou jiná než v Programu rozvoje venkova, který je pro 
pozemkové úpravy stěžejní. Zdaleka ne všechny
připravené projekty tak můžeme z programu OPŽP
realizovat. Na základě vzájemné spolupráce podalo MŽP 
žádost Evropské komisi o úpravu pravidel prioritní osy

Vesnice na Hlučínsku 
bojuje s erozí. Pomoci 
mají pozemkové
úpravy

Skřípov
je premiantem
v počtu realizací

V Jevišovce
pomáhají nová
protierozní opatření

Více než
100 metrů dlouhá 
protipovodňová hráz 
ochrání obyvatele...

Ve Zvoli u Zábřehu 
mají novou polní
cestu i protierozní
retenční nádrž

Příchovičtí testují
pozemkové úpravy
v Kucínech

Státní pozemkový
úřad obdržel ocenění 
v Národní ceně
kvality

Potěšte
své blízké dárkem
z muzea

„Hlavním důvodem, proč se u nás realizovaly pozemkové úpravy, bylo působení komunistů
na polích. V jedné části obce u nás docházelo při větších deštích k záplavám, které doprovázela 
eroze půdy. A také byly rozorané různé obecní komunikace a polní cesty. V polích také chybí různé 
meze a předěly. Realizaci komplexních pozemkových úprav inicioval náš obecní úřad, který kvůli 
spolupráci oslovil v roce 2015 opavskou pobočku Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Úřad přitom 
v lokalitě evidoval více podobných žádostí najednou. A všechno je hlavně o financích...

Díky velkému počtu realizací společných zařízení mají skřípovští zkušeností na rozdávání 
a z projektů mají kromě zemědělců radost i místní obyvatelé. Starostou Skřípova je Miroslav Kadlec. 
„Když začínaly pozemkové úpravy, tak jsem teprve nastupoval do funkce starosty. A vše začalo
na základě rozhodnutí ředitele pozemkového úřadu z pobočky v Prostějově.”  Původnímu...

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Břeclav dokončil rekonstrukci účelové komunikace
v k. ú. Jevišovka včetně výstavby protierozních opatření a náhradní výsadby zeleně. Řešené území 
zarostlé náletovými dřevinami získalo za dva měsíce novou zpevněnou cestu s odvodňovacím
betonovým žlabem a šesti protierozními zdržemi na zachycení splavenin a povrchové vody
převážně z přívalových srážek. Náletové dřeviny nahradilo 360 listnatých i ovocných...

Čilý pracovní ruch vládne i v těchto dnech ve Studenci, místní části Čelechovic na Hané. Důvodem 
je výstavba 140 metrů dlouhé protipovodňové hráze. Cílem rozsáhlého projektu v místní trati Zápo-
věda, který vzešel z komplexním pozemkových úprav, je preventivní ochrana před následky přívalo-
vých dešťů. Realizace potěšila i archeology, kteří si ze stavby odnesli doslova poklad. 

Ve Zvoli na Šumpersku dokončil Státní pozemkový úřad (SPÚ) stavbu hlavní polní cesty 
s devatenácti sjezdy pro zpřístupnění pozemků a protierozní retenční nádrž s drátokamennými 
přehrážkami pro zadržení a zploštění případné povodňové vlny. Investici v celkové hodnotě
bezmála dvaceti milionů korun převezme po kolaudaci do svého vlastnictví a následné...

Starostkou obce Příchovice je Pavlína Nohavová. „Momentálně jsme těsně před zahájením
pozemkových úprav. Přitom jde o iniciativu naší obce, která oslovila pobočku Státního
pozemkového úřadu. Pozemkovými úpravami a projekty společných zařízení chceme hlavně
vyřešit odvodnění jednoho místa, kde se zadržuje voda a dochází ke splachům půdy.
Už v momentě, kdy jsme připravovali územní plán, jsme přemýšleli o realizaci nějaké...

Státní pozemkový úřad (SPÚ) v letošním roce boduje. Po ocenění za nejlepšího hospodáře roku 
obdržel další prestižní cenu. V úterý 26. listopadu převzal ústřední ředitel Martin Vrba společně 
s vedoucí své kanceláře Janou Bártovou certifikát Národní ceny kvality v programu Excelence.

Chcete své blízké potěšit originálním dárkem a dochází vám fantazie? Pořiďte dárky z Národního 
zemědělského muzea! Na výběr je rodinná vstupenky pro fanoušky muzea, dárkový poukaz 
na kurz vaření nebo některá z krásných publikací, jejichž vydavatelem je právě Národní
zemědělské muzeum. 

A nezapomeňte! První neděle v měsíci je pro zemědělce vstup zdarma.

Státní pozemkový úŘad, 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!

Ještě jste nevyplnili náš dotazník? 
Prosíme, věnujte několik minut vašeho času vyplněním tohoto dotazníku! 
Pomůžete nám zmapovat váš zájem o informace zaměřené především na 
správu, převody, prodeje pozemků či problematiku restitucí.
Děkujeme.

4 OPŽP - Ochrana a péče o přírodu a krajinu. V případě souhlasu Evropské komise by SPÚ mohl 
nově na některé projekty žádat o podporu v tomto programu, který je pod správou Agentury pro 
ochranu přírody a krajiny (AOPK). Jednalo by se především o projekty krajinotvorné, prvky ÚSES 
nebo malá vodní díla jako mokřady či tůně. Nedořešená zbývá otázka kofinancování těchto
programů, které dle platné legislativy musí hradit ze svého rozpočtu MZe a také financování
neuznatelných nákladů. Ty předpokládáme ve vyšší míře, neboť jak jsem již zmiňoval, pravidla OPŽP 
nejsou primárně určena pro realizaci společných zařízení navržených v pozemkových úpravách. 
Lze z nich proto financovat jen menší část námi realizovaných projektů.

Do dalšího programovacího období PRV (2021+) vstupujeme s požadavkem minimálně 4-5 mld. Kč
na pozemkové úpravy. Zároveň se snažíme vyjednat navýšení prostředků Všeobecné pokladní
správy o cca 600 mil. Kč.

Rád bych také připomněl nové zásady, kterými se budou řídit nově zahajované, ale i již stávající
pozemkové úpravy. Jejich cílem je především zlepšit stav naší krajiny:

• Oproti předchozím obdobím, kdy byla prioritou retence vody (přirozené či umělé dočasné
 zadržení vody v krajině), bude pro následující období prioritou akumulace vody (dlouhodobé  
 zadržení) a její další efektivní využití v krajině.

• Součástí řešení pozemkových úprav by měl být také návrh a realizace závlah s ohledem
 na potřeby zemědělců. S tím souvisí zabezpečení zdrojů závlahové vody. V řadě případů
 proto bude vhodné řešit pozemkové úpravy v několika na sebe navazujících katastrálních
 územích najednou, což by nám měla umožnit právě připravovaná novela zákona
 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

• Prioritu při zahajování pozemkových úprav by měly mít katastry z oblastí nejvíce
 postižených suchem.

• Veškeré stavěné poldry, rybníky nebo další opatření budou muset fungovat i s ohledem
 na pokračující klimatickou změnu. Musí se tak počítat s více nárazovými srážkami
 a s postupným oteplováním.

• Již nyní se podle nových principů a hlavních cílů návrhy a následné realizace pozemkových
 úprav zaměřují především na řešení zmírnění škod způsobených klimatickými změnami (sucho,
 povodně), ale také na opatření ke zmírnění projevů půdní eroze a ekologická opatření. Krajina
 je propojený systém, a proto je důležitý soubor opatření, která na sebe budou navazovat a tvořit
 provázaný komplex ochranných a krajinotvorných prvků.

Jak je vidět, čeká nás v novém roce opět mnoho práce. Věřím, že se nám, i s vaší podporou, podaří
zajistit finanční prostředky na smysluplné projekty, bez kterých se naše krajina v tuto chvíli
bohužel neobejde.

Dále bych vás rád upozornil na legislativní změny platné od 1. 11. 2019, které se dotkly zejména
zákona o SPÚ a zákona o půdě. Hlavní body změn naleznete na našich webových stránkách

Přeji vám příjemný a klidný advent a těším se na další spolupráci v novém roce,

Ing. Martin Vrba
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu
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