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KRAJINOU
ZPRAVODAJ SPÚ

SEZNAM KRAJSKÝCH POBOČEK 
STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO 
ÚŘADU:

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

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

před sebou máte řádky letošního 
posledního vydání našeho externího 
občasníku. Blíží se nám konec roku, 
což je čas na každoroční bilancování 
a zhodnocení roku uplynulého.

Ing. Martin Vrba 
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu 

Opět to nebyl rok jednoduchý. Potkalo nás mnoho situací, které ovlivnily náš 
pracovní i soukromý život. Díky covidu jsme se znovu ocitli jako na houpačce 
a veškeré prvotní brzké letní predikce pokojného podzimu i zimy vzaly za své.

Jsme v druhé polovině akce Milostivé léto, ke které se SPÚ velmi aktivně 
připojilo. Pokud znáte někoho, kdo se může zbavit dluhů, neváhejte mu 
pomoci, třeba jen sdílením informace.

Toto adventní období je plné sentimentu. Vánoce již klepou na dveře, proto mi 
dovolte popřát Vám i vašim rodinám, ať je prožijete v  klidné a pokojné 
atmosféře, a hlavně spolu a ve zdraví.

Do roku 2022 přeji nám všem hodně štěstí, 
lásky, zdraví a úspěchů.

Přeji vám příjemné a inspirativní čtení.

Podzimní epidemiologická situace nám opět zamíchala kartami.  Byli jsme 
nuceni opravdu na poslední chvíli zrušit a posunout XXII. Konferenci pozem-
kových úprav, jejímž hlavním tématem je Adaptace krajiny na budoucí 
podmínky. Nový termín je 12. – 13. dubna 2022 a sejdeme se, jak bylo 
plánováno původně, v Harrachově. Na této konferenci pokřtíme i naši toliko 
očekávanou knihu k třicetiletému výročí pozemkových úřadů.

Symbolicky 15. prosince v  15:00 jsme zahájili již 15. ročník soutěže Žít 
krajinou. Soutěž zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy pořádá SPÚ 
ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) 
již od roku 2006. Do 15. ročníku vstupujeme i s  novým logem, které 
reprezentuje jedno z  našich nejdůležitějších poslání – zadržování vody v 
krajině.

Symbolicky 15. prosince v 15:00 Státní pozemkový úřad (SPÚ) vyhlásil 15. ročník soutěže Žít krajinou 2021. 
Soutěž zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy pořádá 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 projekty přihlásit do 20. února 2022. Soutěž podporuje projekty, které 
svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Přihlásit lze takové projekty, 
které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2020.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
VYHLÁSIL 15. ROČNÍK 
SOUTĚŽE ŽÍT KRAJINOU

celý článek...

Národní zemědělské muzeum připravilo pro návštěvníky v zimním období poutavý program v podobě zajíma-
vých 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!

DO MUZEA V ZIMĚ

celý článek...

XXII. ročník Konference pozemkových úprav se koná 12. – 13. 4. 2022 v Harrachově. Konference pozemko-
vých 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
pozemkových úprav v širších souvislostech a zároveň vyvolat diskuzi mezi zemědělci, projektanty, zhotoviteli,
zástupci obcí a dalšími zájemci o pozemkové úpravy. Hlásit se můžete již nyní, rádi vás uvidíme.

XXII. KONFERENCE
POZEMKOVÝCH ÚPRAV

celý článek...

Jsme v druhé polovině akce Milostivé léto, ke které se SPÚ velmi aktivně připojilo. Pokud znáte někoho, kdo se 
může zbavit dluhů, neváhejte mu pomoci, třeba jen sdílením informace. Státní pozemkový úřad (SPÚ) spouští 
informační kampaň upozorňující dlužníky na možnost zbavit se dluhu při tzv. milostivém létu. Pokud se 
dlužník-povinný obrátí na krajský pozemkový úřad, může mu jeho kompetentní zaměstnanec, který má 
přístup do aplikace Evidence vymáhaných pohledávek, sdělit číslo exekuce pro nalezení adresy exekutorské-
ho úřadu (www.ekcr.cz), nebo jméno pracovníka s jeho telefonním číslem, který vede spis dlužníka na Odboru 
ekonomickém. Na sociálních sítích najdete naše příspěvky pod hastagem #dluhynejsoukchlubení.

MILOSTIVÉ LÉTO – 
UŠETŘETE S SPÚ

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

POMOZTE NÁM ROZŠÍŘIT POVĚDOMÍ 
O POMOCI NAŠÍ KRAJINĚ!

Sledujte nás na:

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních 
svátků plných klidu a pohody a přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a osobních 
úspěchů a těšíme se na další spolupráci 
nejen v nadcházejícím roce 2022!

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
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/521100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/544100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/504100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/537100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/508100
https://www.spucr.cz/kontakty/utvar/525100
https://www.instagram.com/statnipozemkovyurad/?hl=cs
https://www.facebook.com/spucr/
https://www.youtube.com/channel/UCoRUPcbTGcRuZJm1QezVU5g
https://cz.linkedin.com/company/spucr
http://zitkrajinou.cz/aktuality/xxii-konference-pozemkovych-uprav-12-13-4-2022/
http://zitkrajinou.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-vyhlasuje-15-rocnik-souteze-zit-krajinou/
http://zitkrajinou.cz/aktuality/usetrete-spu-milostive-leto/
https://www.nzm.cz/kalendar-akci
mailto:epodatelna@spucr.cz
www.spucr.cz
www.zitkrajinou.cz
mailto:komunikace@spucr.cz



