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ŽÍT
KRAJINOU
ZPRAVODAJ SPÚ

SEZNAM KRAJSKÝCH POBOČEK 
STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO 
ÚŘADU:

POMOZTE NÁM ROZŠÍŘIT POVĚDOMÍ 
O POMOCI NAŠÍ KRAJINĚ!

KPÚ PRO JIHOČESKÝ KRAJ

KPÚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

KPÚ PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

KPÚ PRO KRAJ VYSOČINA

KPÚ PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KPÚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

KPÚ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KPÚ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

KPÚ PRO PARDUBICKÝ KRAJ

KPÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

KPÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ A HL. M. PRAHA

KPÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ

KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ

Sledujte nás na:

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

představujeme vám podzimní, letos 
již třetí, vydání našeho občasníku. 
Podzim se teprve nedávno chopil své 
vlády, dny se zkracují, příroda se 
nám vybarvuje a není nic lepšího než 
nachytat poslední teplé paprsky a 
načerpat energii z přírody. 

Přeji vám příjemné a inspirativní čtení.
Ing. Martin Vrba 
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu 

Jsem rád, že díky uvolnění se můžeme zase potkávat osobně. S mnohými 
jsme se setkali na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích či v Lysé 
nad Labem v rámci Natura Viva. V září pak v pražském Zemědělském muzeu 
ku příležitosti Noci vědců, kde jsme představili vzhledem k tématu Čas z 
každého kraje celkem 13 realizací.

Připomeňme si, že pozemkové úřady letos slaví své 30. výročí. Vlastní 
pozemkové úpravy se začaly, a to z počátku formou jednoduchých a později 
komplexních úprav, zpracovávat až v roce 1992. Od té doby bylo v České 
republice zpracováno celkem přibližně 2700 komplexních a 1080 jednodu-
chých pozemkových úprav.  

Pokud budu mluvit o investicích do krajiny, 
tak od vzniku SPÚ v roce 2013 jsme investo-
vali do pozemkových úprav více jak 13,6 
miliardy Kč. Za těmito čísly stojí poctivá a 
profesionální práce jak úředníků, projektantů 
pozemkových úprav a staveb, tak i dodava-
telů a patří jim za to opravdu velké poděko-
vání.

Nyní už jen zbývá popřát vám všem krásný 
podzimní čas. Užívejte si plnými doušky naší 
krásné přírody, než nám zima zaťuká na 
dveře.

Máme za sebou vyhlášení 14. ročníku Soutěže Žít krajinou 2020, které 
proběhlo v  reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu ČR. Jako 
ukázka opravdu dobré praxe může sloužit vítězný projekt v kategorii Tvorba a 
ochrana krajiny, který získal zároveň i Cenu státního pozemkového úřadu za 
nejlepší přihlášený projekt Lokální biokoridor LBC 2 U Krčmy část I..

Srdečně bych vás chtěl pozvat na toliko očekávanou akci, kterou je XXII. 
Konference pozemkových úprav 2021, která se bude konat 4. - 5. listopadu v 
Orea Resort Sklář v  Harrachově. Letošním hlavním tématem je Adaptace 
krajiny na budoucí podmínky a účast pro členy samosprávy a odborné 
veřejnosti je zdarma. Mezitím můžete načerpat inspiraci z vítězných realizací 
posledního ročníku soutěže Žít krajinou nebo si díky článkům udělat předsta-
vu, s čím vším vám můžeme pomoci.

XXII. ročník Konference pozemkových úprav se koná 4. – 5. 11. 2021 v Harrachově. Konference pozemkových 
úprav je tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a 
Českomoravskou komorou pozemkových úprav. Cílem této akce je představit široké veřejnosti proces pozem-
kových úprav v širších souvislostech a zároveň vyvolat diskuzi mezi zemědělci, projektanty, zhotoviteli, 
zástupci obcí a dalšími zájemci o pozemkové úpravy. Přihlaste se, rádi vás uvidíme.

XXII. KONFERENCE 
POZEMKOVÝCH ÚPRAV

celý článek...

Uskupení Hlídač státu vyhlásilo výsledky indexu korupčního rizika K-Index za rok 2020. Státní pozemkový 
úřad (SPÚ) obhájil celkové druhé místo a s počtem 0,58 bodů si vysloužil hodnocení nejvyšší. Na škále od A 
po F získal rating A, který znamená, že hodnotící subjekt nevykazuje téměř žádné rizikové faktory. Zakázky z 
jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují, ani že se zakázky s podezřelou cenou nekoncentrují u 
žádných dodavatelů. Ze všech subjektů se SPÚ umístil na druhém místě za PRISKO a.s..

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
OBHÁJIL DRUHÉ MÍSTO 
PODLE K-INDEXU

celý článek...

Realizace Lokální biocentrum LBC 2 U Krčmy část I. v Jihomoravském kraji se umístila ve 14. ročníku soutěže 
Žít krajinou 2020 v 2. kategorii Tvorba a ochrana krajiny na 1. místě. Přihlašovatelem je Muzeum vinařství a 
venkova, z.s.. Tato realizace získala i hlavní cenu Státního pozemkového úřadu. Multifunkční opatření je tvořeno 
zejména dvěma vysychavými tůněmi a jednou tůní se stálou vodní hladinou, které jsou doplněny výsadbou 
vhodné dřevinné vegetace. 

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 
U KRČMY 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

celý článek...

Národní zemědělské muzeum připravilo pro návštěvníky na podzim poutavý program v podobě zajímavých 
výstav a víkendových akcí. Kromě hlavní výstavní budovy v Praze na Letné má muzeum dalších pět poboček 
– Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě.  Jednotlivé pobočky jsou 
zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho 
obory v celé šíři. Muzeum každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. Vyberte si tu svou 
a vyrazte za zábavou i poznáním!
Kalendář akcí - Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (nzm.cz) 

DO MUZEA NA PODZIM

více...

Ve čtvrtek 7. října 2021 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 14. ročníku 
soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro 
rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Jejím cílem je ocenit nejúspěšnější 
realizace pozemkových úprav, které jsou komplexním a účinným nástrojem, jak vrátit krajině její schopnost 
vyrovnávat se s klimatickými změnami i vlivy zemědělské činnosti. Mají pozitivní přínos pro kvalitu životního 
prostředí a zvyšují i celkovou kvalitu života na venkově.

ZNÁME VÍTĚZE 14. ROČNÍKU 
SOUTĚŽE ŽÍT KRAJINOU

celý článek...

Ve 14. ročníku soutěže Žít krajinou 2020 se v 1. kategorii – Zelená a dopravní infrastruktura na 1. místě umístila 
realizace Naučné stezky C2 a C18 v k.ú. Růžová v Ústeckém kraji. Opatření realizovala a do soutěže přihlásila 
pobočka Děčín. Realizace hlavní polní cesty C18a a vedlejší polní cesty C2 byla prioritou v rámci komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Růžová. Nebezpečný bahnitý přístup k zemědělským pozemkům 
se díky ní změnil ve stabilní polní cesty s hospodářskými sjezdy. 

NAUČNÉ STEZKY C2 A C18 
V K.Ú. RŮŽOVÁ 
V ÚSTECKÉM KRAJI

celý článek...

Ve 14. ročníku soutěže Žít krajinou 2020 Cenu veřejnosti s nejvíce hlasy získal projekt Polní cesty C166 a C169 
„Nad sklepy” v k.ú. Mikulov na Moravě, který soutěžil v I. kategorii Zelená a dopravní infrastruktura. Opatření 
realizovala a projekt do soutěže přihlásila pobočka Břeclav. Realizované polní cesty v katastrálním území 
Mikulov na Moravě se nacházejí v lokalitě Svatého kopečku, který spadá do zóny chráněné krajinné oblasti 
Pálava a současně představuje významnou turistickou destinaci.

POLNÍ CESTY „NAD SKLEPY” 
V K.Ú. MIKULOV 
NA MORAVĚ

celý článek...

Pro odhlášení odběru zpravodaje pošlete e-mail na komunikace@spucr.cz a do předmětu napište „Nechci zpravodaj“. 
Odběr Zpravodaje bude následně ukončen a Vaše e-mailová adresa bude vymazána z naší databáze, která je určena výhradně pro plnění této služby.

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

https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/505100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/523100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/529100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/520100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/514100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/541100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/571100
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https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/508100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/525100
https://www.facebook.com/spucr
https://www.instagram.com/statnipozemkovyurad/
https://www.youtube.com/channel/UCe23jYASWlJPbTenweWTbnA
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