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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě máte před sebou poslední zimní vydání elektronického 
čtvrtletníku Státního pozemkového úřadu, ve kterém vám 
tradičně přinášíme 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. 

Začátkem tohoto měsíce jsme vyhlásili již 14. ročník soutěže 
Žít krajinou 2020. Můžeme doufat, že slavnostní vyhlášení 
vítězů na půdě Senátu v září 2021 proběhne již podle předco-
vidových scénářů.

Zatímco čtete tyto řádky, již jde do finále tisk zpracované 
Koncepce pozemkových úprav na období let 2021 – 2025.

V roce 2021 nás čeká i výročí, a to již úctyhodných 
30 let od vzniku předchůdců Státního pozemkového úřadu, 
pozemkových úprav, restitucí aj.  Vzhledem k tomuto vý-
znamnému výročí chystáme knihu mapující jejich historii.

Na pozemkové úpravy jsme pro rok 2021 získali rozpočet 
ve výši minimálně 2 mld. Kč z různých zdrojů financování.  
Z těchto prostředků budou hrazeny jak projektové činnosti 
(neinvestiční prostředky), tak realizace pozemkových úprav 
(investiční prostředky). Zadávací a výběrová řízení se tak mo-
hou provádět již od počátku roku 2021. Všichni víme, 
že pozemkové úpravy, i když se to laikům někdy nezdá, 
výrazně přispívají k zadržování vody v krajině, protože se při 
nich obnovují například malé vodní plochy, mokřady, polní 
cesty apod. Budeme tak schopni rozpracovat dalších 150 
komplexních pozemkových úprav. Aktuálně jsou pozemkové 
úpravy ukončeny nebo rozpracovány na 42 % zemědělského 
půdního fondu ČR.

Máme před sebou údajně nejkrásnější svátky v roce. Dovol-
te mi proto, abych vám i vašim blízkým popřál svátky plné 
radosti, pohody, doufám i rodinných setkání, a hlavně zdraví.

Přeji vám příjemné čtení a těším se na čtenou v roce 2021.

Ing. Martin Vrba
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu

Křelovice: po 150 letech 
vyměřili pozemky
a srovnali intravilán

Státní pozemkový
úřad zahájil 14. ročník 
soutěže Žít krajinou

Malečov: z deseti
katastrů zbývá
poslední

Obec Markvartice
letos převzala
poslední z prioritních 
společných zařízení...

Doubravice nad
Svitavou a Kuničky
se pyšní novou polní 
cestou

Bynovec na Děčínsku 
má nový mokřad
včetně hadníku

Dříve procesy
s čarodějnicemi, dnes 
pozemkové úpravy

Výstava
Lékaři rostlin

Křelovice jsou v Česku hned dvojí, jedny v okrese Pelhřimov, další v západních Čechách – okresu 
Plzeň–sever. O nich bude pojednávat také tento článek a v hlavní roli budou samozřejmě po-
zemkové úpravy. Obec Křelovice, které se věnujeme v tomto textu, je asi 15 kilometrů severně od 
Stříbra. Od pozemkových úprav si majitelé pozemků společně s vedením obce, která má zhruba 
240 obyvatel, slibovali hlavně vypořádání majetkových vztahů. „A pokud to vyjde, mohou se srovnat 
nesoulady také v intravilánu. U nás neproběhlo žádné zaměřování pozemků asi 150 let...

Praha, 1. prosince 2020 – Soutěž zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy pořádá Státní pozemkový 
úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) již od roku 2006. 
Krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizované stavby mohou své projek-
ty přihlásit do 31. ledna 2021. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na 
celkové řešení krajiny nebo její části...

Malečov je obcí s 837 obyvateli, která přímo sousedí s katastrem Ústí nad Labem a nebylo to od-
jakživa – například sousední Kojetice a Svádov se k severočeskému krajskému městu připojily až v 
roce 1980, Střekov potkalo totéž o šest let později. Malečov se rozhodně nerozkládá na nějakém 
extrémně malém území a do jeho katastru spadají například obce Babiny I,Březí, Čeřeniště, Horní 
Zálezly či Němčí.

Od zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Markvartice uplynulo 10 let a do obce 
Markvartice přibylo několik povedených zrealizovaných opatření. Obec Markvartice leží v Ústeckém 
kraji, v okrese Děčín a rozkládá se v Českém středohoří v údolí říčky Bystrá. Od Děčína je vzdálena 
11 km a má 681 obyvatel. Spolupráce s Pobočkou Děčín (dřívějším pozemkovým úřadem) odstarto-
vala v roce 2010.

Pobočka Blansko Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj v roce 2020 dokončila 
stavbu polních cest s příkopy a rigoly v katastrálních územích Doubravice nad Svitavou a Kuničky.
Realizací stavby polních cest došlo k propojení katastrálních území Doubravice nad Svitavou a Ku-
ničky. Polní cesta HC1 v Doubravici nad Svitavou navazuje na místní komunikaci, plynule se napoju-
je na polní cestu HC1 v k. ú. Kuničky a končí napojením na další pozemkovým úřadem...

V katastrálním území Bynovec na Děčínsku bylo zrealizováno první z navržených společných zaří-
zení v rámci pozemkových úprav v k.ú. Bynovec. Pozemkové úpravy zde probíhaly v letech 2011-
2018 a nyní se pobočka Děčín věnuje realizacím navržených opatření.

Část hranic katastru je v Mikulovicích u Jeseníku totožná se státní hranici s Polskem. Obec se zhru-
ba 2500 obyvateli získala zatím jednu novou cestu a je v Olomouckém kraji. Ze severní a východní 
strany sousedí s polským městem Hlucholazy, které hlavně od 13. do 17. století prosperovalo díky 
hornické tradici a těžbě zlata.

Rostlinolékařské zásahy a postupy se svým způsobem 
objevují již od neolitu, tedy vzniku zemědělství. Jako 
vědní disciplína se objevuje až v moderní době, ve 
druhé polovině 19. století. V průběhu 20. století nabývá 
v souvislosti se zvyšováním výnosnosti a efektivnosti 
zemědělství rostlinolékařství na významu. Rostlinolékaři 
pomáhají snižovat ztráty produkce a zvyšovat výnosy...

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!

Výstavu Lékaři rostlin připravujeme u příležitosti
Mezinárodního roku zdraví rostlin (IYPH) vyhlášeného 
na rok 2020 Organizací spojených národů.
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