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22. ČÍSLO

ŽÍT
KRAJINOU
ZPRAVODAJ SPÚ

SEZNAM KONTAKTŮ
NA KRAJSKÉ POZEMKOVÉ
ÚŘADY:

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
představujeme vám podzimní
vydání našeho občasníku.
Příroda se nám začíná zabarvovat a česká krajina se zahaluje
do podzimního kabátu. Dny se
krátí a slunce pomalu ztrácí na
své síle.
V době uzávěrky tohoto zpravodaje probíhají komunální volby a
obměňuje se třetina senátorů. Věříme, že i s nově zvolenými představiteli měst, obcí a horní komory Parlamentu navážeme korektní
a plodnou spolupráci.
Vzhledem k ekonomické situaci se i Státní pozemkový úřad musí
vyrovnávat s dopady vysoké inflace a tlaky dodavatelů na úpravy
smluv včetně implementace inflační doložky formou dodatků do
existujících Smluv o dílo, které bývají uzavírány na mnoho let.
Bohužel, v mezích zákona máme svázané ruce. Nicméně již od
května 2022 využíváme inflační doložku v nově uzavřených
smlouvách vztahujících se k projektování pozemkových úprav.
V posledních měsících jste se s námi mohli potkat na největším
agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích či řadě odborných seminářích, konferencích i workshopech nejen na lokální,
národní, ale díky předsednictví EU i na mezinárodní úrovni. S
potěšením jsme také v minulých dne rozdistribuovali naší publikaci 30 let pozemkových úřadů mezi naše partnery, univerzity a
další instituce. Kniha je připomínkou 30. výročí vzniku předchůdců našeho úřadu, které proběhlo v loňském roce. Letos je to také
30 let od první pozemkové úpravy. Vlastní pozemkové úpravy se
začaly, a to z počátku formou jednoduchých a později komplexních úprav, zpracovávat totiž až v roce 1992. K 31. srpnu 2022
bylo v České republice dokončeno 2 901 komplexních pozemkových úprav na výměře cca 32,3 % zemědělského půdního fondu,
na dalších zhruba 12,5 % půdy pozemkové úpravy probíhají.
Pokud budu mluvit o investicích do
krajiny, tak od roku 1991 jsme investovali do pozemkových úprav více jak
29 miliard Kč. Za těmito čísly stojí
poctivá a profesionální práce jak úředníků, projektantů pozemkových úprav
a staveb, tak i dodavatelů a patří jim za
to opravdu velké poděkování.

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

POMOZTE NÁM ROZŠÍŘIT POVĚDOMÍ
O POMOCI NAŠÍ KRAJINĚ!
Sledujte nás na:

V listopadu budeme v Senátu předávat ocenění vítězným realizacím 15.
ročníku soutěže Žít krajinou a 22.
listopadu se koná Konference 10 let
Monitoringu eroze zemědělské půdy v
ČR, obě pod záštitami MZe a MŽP. Na
obě akce jste zváni.
Mezitím můžete načerpat inspiraci a
udělat si představu o tom, co umíme a
s čím vším vám můžeme pomoci.
Dovolte mi vám popřát hezký podzimní čas. Přeji vám příjemné čtení.

Objednat knihu 30 let pozemkových úřadů

Ing. Martin Vrba
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu

KONFERENCE 10 LET
MONITORINGU EROZE
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Letošní rok je pro Státní pozemkový úřad významným milníkem. Nejenže uběhlo 10 let od vzniku SPÚ, uběhlo
také 10 let od spuštění Monitoringu eroze zemědělské půdy, který ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v.v.i. provozujeme. U příležitosti tohoto výročí jsme se
rozhodli uspořádat tematicky zaměřenou Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy, která proběhne 22. listopadu 2022 od 10:00 hod. v prostorech Knihovny Antonína Švehly na Vinohradech v Praze, kam
jste srdečně zváni. Více informací a registrace.
celý článek...

SPÚ
JE NEJTRANSPARENTNĚJŠÍ
ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU
STÁTU ZA ROK 2021
Státní pozemkový úřad získal první místo v hodnocení organizačních složek státu podle K-Indexu od neziskové
organizace Hlídač státu. S počtem 1,52 bodů si vysloužil hodnocení nejvyšší s ratingem A a navázal tak na sérii
úspěchů z předchozích let. Ze všech hodnocených subjektů se SPÚ umístil na pátém místě. „Jsem velmi rád,
že transparentní hospodaření, které je naší dlouhodobou prioritou je vidět. V loňském a předloňském roce jsme
obsadili 2. místo a letos jsme předčili naše očekávání,“ uvedl k umístění ústřední ředitel Martin Vrba.

celý článek...

BIOCENTRUM VEKLICE
V SENICI NA HANÉ
OFICIÁLNĚ OTEVŘENO

Státní pozemkový úřad, respektive jeho Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj předal v sobotu 18. června do rukou
starosty obce Ing. Michala Tichého pomyslný klíč k užívání Biocentra Veklice. Akci pořádala obec Senice na Hané, a kromě
zástupců SPÚ, zpracovatele projektové dokumentace a zhotovitele stavby se této významné akce zúčastnil i hejtman
Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek. Přesně v 16:05 nad hlavní nádrží vzlétlo akrobatické letadlo, které svým vystoupením zahájilo asi hodinový program, kdy Biocentrum postupně představili jednotliví hosté. Úvodního slova se chopila
bývalá starostka obce Senice na Hané Ing. Eliška Dostálová, následovalo slovo hejtmana Olomouckého Kraje Ing. Josefa
Suchánka a poté se ujal slova ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj JUDr. Roman Brnčal, LL. M. a vedoucí pobočky Olomouc
Ing. Kateřina Neumanová.
celý článek...

OHLÉDNUTÍ
ZA AGROSALONEM
ZEMĚ ŽIVITELKA

Státní pozemkový úřad představil opět po roce svoji činnost na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v
Českých Budějovicích, který letos nesl podtitul „Budoucnost české krajiny“, s důrazem poukázat na potřebu
ochrany krajiny - ochranu životního prostředí, přírody, přírodních zdrojů, biodiverzity, klimatu a podpory ekologické produkce v zemědělství. Letošní ročník se konal ve dnech 25. - 30. srpna 2022. Stánek SPÚ byl tentokrát umístěn v pavilonu T1. Návštěvníky jsme seznámili s činností úřadu a všemi jeho agendami. Často jsme
vysvětlovali, co vše obnáší proces pozemkových úprav, poradili jsme, jak postupovat například při směnách
pozemků či nahlášení erozní událost na zemědělské půdě.
celý článek...

POLDR KUBLOV ZÍSKAL
ZVLÁŠTNÍ CENU ZA STAVBU
PROSPĚŠNOU PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Státní pozemkový účast se snaží přihlašovat své veřejně prospěšné stavby a realizace do různých soutěží.
Poldr Kublov ve Středočeském kraji byl přihlášen do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022. V hlasování o ceně veřejnosti skončil na 2. místě s počtem 1609 hlasů a odnesl si Zvláštní cenu za stavbu prospěšnou
pro životní prostředí. Porota ocenila důležité vodní dílo, které je určené k protipovodňové ochraně.

celý článek...

MILOSTIVÉ LÉTO 2022

Opět se přidáváme ke kampani Milostivé léto II, které se letos koná od 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022. Dlužníci,
kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit příslušenství pohledávky (náklady nalézacího a exekučního řízení a
úroky z prodlení), dostávají druhou šanci. Připraven je informační leták, který je distribuován v tištěné i digitální podobě. Z
letáku se lidé dozví, jak přesně postupovat. „Milostivé léto I využilo 32 dlužníků SPÚ, kteří uhradili jistinu ve výši 2 333 451
Kč, na příslušenství (náklady řízení a úrok z prodlení) se upustilo od vymáhání celkem ve výši 9 896 566 Kč. Doufáme, že
„Milostivé léto II“ bude mít u našich dlužníků větší úspěšnost.“ uvedl ústřední ředitel Martin Vrba.

celý článek...

MALEBNOU KRAJINU
OŽIVILY VODNÍ NÁDRŽE

Dvě vodní nádrže, suchý poldr, stezka a sedm přístupových cest s interaktivním prvkem. To vše zkrášlilo již tak
půvabnou obec Bořislav díky fondům Evropské unie. Pozemkové úpravy tak kromě pozitivní proměny krajiny
přinesly i minimalizaci rizika ohrožení obce a zahrad velkou vodou v její zadní části. Navíc projekt revitalizace
území významně podpořil tamní flóru a faunu díky přírodnímu charakteru obou vodních ploch. Více v rozhovoru i s bořislavským starostou Alešem Navarou.

celý článek...

CZ PRES

Státní pozemkový úřad v rámci CZ PRES prezentoval činnost úřadu a především příklady dobré praxe týkající se pozemkových úprav a monitoringu eroze zemědělské půdy. Hned dvě konference v rámci předsednictví EU proběhly v září dva dny
za sebou v pražském hotelu Diplomat. Setkání evropských ředitelů národních Strategických plánů Společné zemědělské
politiky EU organizovalo Ministerstvo zemědělství. Druhý den se naši zástupci zúčastnili Konference k adaptacím na
změnu klimatu, kterou organizovalo Ministerstvo životního prostředí.

celý článek...

DO MUZEA
V NEJEN NA PODZIM

Národní zemědělské muzeum připravilo pro návštěvníky v podzimním období 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! Tisková mluvčí muzea Mgr. Jitka Taussiková doporučuje: „Zveme vás
do NZM Praha na výstavu, která prezentuje vznik a vývoj krajiny hřebčína v Kladrubech nad Labem, jež je od roku 2019 zapsána v
Sezna-mu světového dědictví (seznam památek UNESCO). Výstava je společným dílem Národního zemědělského muzea a Fakulty
životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a vznikla ve spolupráci s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. Ke
zhlédnutí bude do 1. února 2023.“
celý článek...

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

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.

