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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

právě jste si otevřeli podzimní číslo elektronického 
čtvrtletníku Státního pozemkového úřadu, ve kterém vám 
tradičně přinášíme například zkušenosti a rady 
od zástupců samospráv, kteří buď právě absolvují proces 
pozemkových úprav nebo ho již mají za sebou a mohou 
se pochlubit i dokončenými stavbami navrženými v plánu 
společných zařízení. 

Netradiční představení, jak vypadá krajina po realizaci 
navržených opatření, zažila začátkem září třicítka 
nadšenců, která se vypravila na cyklistickou exkurzi 
Polabím. Cyklotoulky za pozemkovou úpravou zavedly 
zástupce obcí, studenty, zemědělskou a odbornou 
veřejnost za vybudovanými společnými zařízeními 
v katastrálních územích obcí Dvory, Bobnice, Sovenice, 
Seletice a Doubravany v okrese Nymburk. 

Velkým tématem je dnes eroze zemědělské půdy. 
Abychom tento proces, který poškozuje a znehodnocuje 
zemědělskou půdu a často působí i škody na obecním 
a soukromém majetku mohli eliminovat, musíme 
samozřejmě vyžadovat správnou zemědělskou praxi, ale 
zároveň musíme mít dostatečné informace o co 
největším počtu erozních událostí. Ke sběru dat slouží 
aplikace Monitoringu eroze zemědělské půdy, kterou jsme 
představili veřejnosti animovaným videem. Budeme rádi, 
když ho budete šířit i vy prostřednictvím svých 
webových stránek nebo profilech na sociálních sítích. 
Čím více budeme mít dat o erozi, tím lépe mohou být 
nastavena pravidla v problematických lokalitách. 

Ani dnes nechybí již tradiční pozvánka do Národního 
zemědělského muzea, které dokončilo rozsáhlou 
rekonstrukci prostor muzea potravin a zemědělské 
techniky v Ostravě! Do konce října ji může každý navštívit 
zdarma.

Přeji všem příjemný barevný podzim, 

Ing. Martin Vrba
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu

Znáte aplikaci
Monitoring eroze
zemědělské půdy?

KPÚ pro Olomoucký 
kraj získal skvělé 
druhé místo v Ceně 
Olomouckého kraje...

Mikulovice chtějí 
pozemkovými 
úpravami zpřístupnit 
některé části obce...

Rybníky 
a Státní pozemkový 
úřad 

Křelovičtí
po 150 letech vyměřili 
pozemky a srovnali
intravilán 

Ve Vranovicích
jsme dokončili 1. etapu
protipovodňové 
ochrany

Komplexní řešení
intenzivní zemědělské 
krajiny po pozemkové 
úpravě

Za pozemkovými
úpravami na kole

Národní zemědělské 
muzeum v Ostravě 
je otevřeno! 

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním 
zdrojem. Je ovšem ohrožena celou řadou procesů z části přírodních, z větší části však vyvolaných 
činností člověka, které vedou k omezení nebo až zničení schopnosti půdy plnit své základní pro-
dukční a mimoprodukční funkce. Aplikace Monitoring eroze zemědělské půdy  je nástrojem pro 
celorepublikový sběr dat o erozních událostech a hodnocení účinnosti protierozních opatření defi-
novaných v platných právních normách.

Velká gratulace patří našim kolegům z Olomouckého kraje. Jejich práce si všiml i Olomoucký kraj 
a nominoval je na Cenu Olomouckého kraje. O vítězích však rozhodovala veřejnost. Získali jsme 
skvělé druhé místo v kategorii Voda- Cena za dlouhodobý přínos.

Mikulovice se snaží budovat moderní obec, ve které se dobře žije. Jedním z problémů je přístupnost 
některých částí obce. To byl hlavní důvod, proč obec požádala o pozemkové úpravy. „Z projektů spo-
lečných zařízení jsme realizovali zatím jeden. Jde o dva roky starou polní cestu, která je dlouhá asi jeden 
kilometr. Spolupracujeme přitom s pobočkou Státního pozemkového úřadu v Jeseníku,“ říká starosta 
Mikulovic Roman Šťastný. Podle něj novou asfaltovou komunikaci využívají místní lidé i zemědělci...

Prohlédněte si časosběrné video fotografa Radovana Chvíli, který fotil a natáčel v několika fázích 
stavbu revitalizačních opatření na pravém břehu Holomně v Drslavicích. 

Od pozemkových úprav si majitelé pozemků společně s vedením obce Křelovice slibovali převážně 
vypořádání majetkových vztahů. „A pokud to vyjde, mohou se srovnat nesoulady také v intravilánu. 
U nás neproběhlo žádné zaměřování pozemků asi 150 let. Teprve přesné zaměření nám umožnilo 
zjistit, kde má kdo jaký pozemek. Všechno jsme teď dali do pořádku,“ popisuje výhody pozemko-
vých úprav starostka Eva Gruberová.

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj dokončila v roce 2020 rea-
lizaci první etapy společných zařízení po ukončených komplexních pozemkových úpravách 
v obci Vranovice. Svůj podíl na realizaci společných zařízení přidala i obec Vranovice-Kelčice, která 
souběžně zajistila realizaci navazujících opatření na Kelčickém potoce.

Komplexní pozemkové úpravy řeší ve většině případů dané katastrální území uceleně a ve veřejném 
zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí, zabezpečuje se jejich pří-
stupnost, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření.  Současně se zvyšuje 
prostupnost zemědělské krajiny a zajišťují se podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských 
oblastech…

Třicítka statečných se začátkem září vydala na 53 km dlouhou cyklistickou exkurzi s ukázkou vy-
budovaných společných zařízení v katastrálních územích obcí Dvory, Bobnice, Sovenice, Seletice 
a Doubravany v okrese Nymburk.  Účastnili se jí zástupci obcí, studenti a zemědělská i odborná 
veřejnost… 

Každý den od pondělí do neděle v čase mezi 
10 a 18 hodinou se můžete přijít podívat do nově
zrekonstruovaných prostor muzea potravin a zeměděl-
ské techniky. V přiznaných, bezmála stoletých továr-
ních halách, kde zůstaly zachovány například i původní 
kolejnice nebo jeřáb, je vystavena zemědělská technika, 
traktory i stroje na sklízení a zpracování píce a obilovin. 
O patro výš, v „tajemné“ nové vestavbě třetí haly vznikl 
Depozitář potravin. Úvodní výstava připomene 50 let 
pivovaru Radegast v Nošovicích. Až do konce října je 
možné muzeum navštívit 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!
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http://zitkrajinou.cz/aktuality/mikulovice-chteji-pozemkovymi-upravami-zpristupnit-nektere-casti-obce-hotovou-polnacku-vyuzivaji-vsichni/
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