Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové
úpravy, z. s. (ČMKPÚ), Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i (VÚMOP),
MENDELU v Brně a Státním pozemkovým úřadem
Vás srdečně zvou na konferenci

Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav
a novelizovaná legislativa
Konference je určena pro samosprávu, státní správu, odbornou zemědělskou veřejnost,
vlastníky pozemků, neziskové organizace, odborné instituce, podnikatelský sektor.
Při přípravě programu bylo přihlédnuto k aktuálním tématům
v pozemkových úpravách (PÚ) a Programu rozvoje venkova (PRV),
k aktualizaci metodického návodu pro provádění pozemkových úprav (MNPÚ),
a potřebě sdílet zkušenosti o hospodaření v území postižené suchem, povinnosti a opatření
hospodaření při zajištění vláhové potřeby, připravované postupy při navrhování, schvalování
a realizaci závlahových systémů.

17. května 2022
MENDELU, pavilon Q, sál Q01, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole
Program
08:30–9:00 hod.
• Prezence účastníků
9:00 – 9:20 hod.
• Úvodní slovo pořadatelů akce
Mgr. Jaroslava Kosejková, Státní pozemkový úřad
Ing. Michal Pochop, ČMKPÚ, VÚMOP
Informace z XXII. Konference PÚ a k přípravám budoucího Programu rozvoje venkova
09:20–12:30 hod. dopolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)
• Informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov
Ing. Dagmar Adámková, Celostátní síť pro venkov, RO SZIF Bno
•

Proces pozemkových úprav v kontextu aktualizovaného
metodického návodu a vyhlášky
Ing. Jitka Homoláčová, Státní pozemkový úřad

•

Představení Studie klimatických charakteristik
prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

•

Řešení protierozní ochrany v kontextu aktualizované metodiky
a Technického standardu
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., Vysoké učení technické v Brně

•

Postup při vyhodnocení zhutnění pro potřeby analýzy při pozemkových
úpravách
Ing. Veronika Sobotková, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně

•

Návrhy vodohospodářských opatření v kontextu Studie klimatických
charakteristik
doc. Dr. Ing. Petr Doležal, AGROPROJEKT PSO s. r. o.

12:30–13:15 hod.
• Oběd
13:15–16:30 hod. odpolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)
• Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí po aktualizaci MNPÚ
RNDr. Jiří Kocián, AGERIS s. r. o.
•

Vlastnické právo k melioračním stavbám v souvislosti aktualizace MNPÚ
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., Masarykova univerzita

•

Nové informace k návrhům opatření proti větrné erozi
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

•

Novinky při tvorbě zeměměřické dokumentace a příklady dobré praxe PRV
Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

•

Změny ve výměnném formátu VFP
Ing. Michal Votoček, Ph.D., GEPRO spol. s. r. o.

V rámci celého programu bude probíhat diskuse, budou prezentovány příklady dobré
praxe PRV, operace 4.3.1. Pozemkové úpravy.
16:30 hod. Ukončení akce.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte ZDE nejpozději do 12. května 2022 do 18 hod.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor,
občerstvení, lektoři, organizační zajištění.
Změna programu vyhrazena.

Konference se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to
zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2022.
Povinností účastníků je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní
epidemiologické situace v regionu.
Podmínkou účasti na akci je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální
epidemiologickou situací při šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
č. 95/46ES zveřejněny na www.szif.cz.

Za organizátory Vás srdečně zvou

Ing. Alexandra Vlčková
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s.
Ing. Michal Pochop
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s.
Ing. Dagmar Adámková
koordinátor CSV, RO SZIF Brno

