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ŽÍT
KRAJINOU
ZPRAVODAJ SPÚ

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

před sebou máte řádky letošní-
ho posledního vydání našeho 
externího občasníku. Blíží se 
nám konec roku, což je čas na 
každoroční bilancování a zhod-
nocení roku uplynulého.

I Státní pozemkový úřad zanedlouho, 
počátkem roku, oslaví své desáté 
narozeniny - 1. 1. 2013 byl zřízen 
sloučením agend Pozemkového 
fondu a tehdejších pozemkových 
úřadů.Proto mi dovolte poděkovat za 
dosavadní spolupráci všem našim 
podporovatelům i partnerům, mezi 
které patří i senátorky a senátoři, 
poslankyně a poslanci, zástupci 
Spolku pro obnovu venkova, Sdružení 
místních samospráv, Svazu měst a 
obcí, starostky a starostové obcí a 
měst, odborná veřejnost a hospodařící 
zemědělci. 

Děkujeme, že nás zvete na semináře a 
konference, kde můžeme naši práci a 
příklady dobré praxe propagovat. 
Společnými silami přispíváme k 
rozvoji venkovského prostoru a vytvá-
říme krajinu příjemnou pro život.

Toto adventní období je plné senti-
mentu a Vánoce již klepou na dveře. 
Přeji Vám, abyste je prožili ve zdraví a 
pokoji a úspěšně vstoupili do nového 
roku 2023!

Ing. Martin Vrba 
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu 

V roce 2021 jsme oslavili 30 let od vzniku pozemkových úřadů. K 
tomuto výročí jsme vydali knihu, kterou jsme pokřtili letos v dubnu 
na XXII. Konferenci pozemkových úprav v Harrachově.

Poslední roky byly nejen pro pozemkové úpravy, které v letošním 
roce slaví své 30. výročí, složité nejen díky covidovým opatřením, 
ale i letošní energetické krizi způsobené válkou na Ukrajině a 
následné inflaci. V roce 2021 jsme na pozemkové úpravy vynalo-
žili historicky nejvyšší částku - 3 miliardy korun. Pro rok 2022 
bylo v plánu vyčerpat stejný objem, ale vlivem rozpočtového 
provizoria a dalším ekonomickým problémům se nám podaří 
proinvestovat zhruba miliardy 2. Nicméně věříme, že v následují-
cím roce se opět přiblížíme k hranici 3 miliard, jak nám pan ministr 
slíbil. 

V posledním kvartálu roku jsme stihli zorganizovat také několik 
vydařených akcí. Výročí 10 let od spuštění Monitoringu eroze 
zemědělské půdy jsme oslavili odbornou konferencí. Díky tomuto 
nástroji dokážeme lépe cílit realizace opatření s protierozní funkcí 
v pozemkových úpravách. 

V listopadu jsme slavnostně vyhlásili výsledky 15. ročníku soutě-
že Žít krajinou a 12. prosince jsme zahájili již 16. ročník této soutě-
že. Soutěž, která oceňuje zdařilé realizace v krajině pořádá SPÚ 
ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy 
(ČMKPÚ) již od roku 2006.

V úterý 8. listopadu se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků jubilejního 15. 
ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad 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 celkovou kvalitu života na venkově. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula.

VÝSLEDKY 
ŽÍT KRAJINOU 2021

celý článek...

Agendu restitucí metodicky řídí na Ústředí Státního pozemkového úřadu Oddělení restitucí. Vedle metodické a 
kontrolní činnosti řeší agendu správního řízení, kde je Ústředí SPÚ odvolacím místem ve věci restitučních řízení. 
Restituenti (oprávněné osoby) mohli své nároky na navrácení majetku uplatnit ve lhůtách stanovených tímto 
zákonem, většina z nich tak měla učinit do 31. 1. 1993, a pouze osobám, které nesplňovaly podmínku trvalého pobytu 
v ČR v dané lhůtě, bylo umožněno novelou zákona uplatnit své nároky ve lhůtě 9. 2. - 9. 8. 1996. Pokud oprávněné 
osoby o vrácení majetku v zákonem stanovených lhůtách nepožádaly, právo na vydání nemovitostí jim zaniklo. Na 
současný stav jsme se zeptali Ing. Anny De Pinové, vedoucí Oddělení restitucí Sekce majetku státu.

STAV RESTITUCÍ 
V ČECHÁCH

celý článek...

S panem Janem Kazdou, znovuzvoleným starostou malebné vesničky na okraji Brna s názvem Jinačovice, 
jsme si povídali o jednoduchých pozemkových úpravách, díky nimž se uskutečnil projekt Revitalizace Mnišího 
potoka a vznikl i lokální biokoridor s 1018 novými keři a 75 stromy. Financování z velké části pokryl program 
Národní plán obnovy.

ROZHOVOR SE STAROSTOU: 
DÍKY SPÚ JSME UŠETŘILI 
11 MILIÓNŮ

celý článek...

Státní pozemkový úřad otevřel 12. 12. 2022 nominace do 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022. Soutěž zamě-
řenou na komplexní pozemkové úpravy pořádá SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemko-
vé úpravy již od roku 2006. Krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizované 
stavby mohou své projekty přihlásit do 28. února 2023. 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 2021.

NOMINUJTE REALIZACE 
KRAJINNÝCH OPATŘENÍ

celý článek...

Letošní rok je pro Státní pozemkový úřad významným milníkem. Nejenže uběhne 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. Podívejte se, jak proběhla Konference 10 
let Monitoringu eroze zemědělské půdy, která se konala 22. listopadu v  Domě zemědělské osvěty. Více 
informací a závěry z konference si můžete přiblížit přes jednotlivé prezentace ke stažení.

OHLÉDNUTÍ: KONFERENCE 
10 LET MONITORINGU EROZE 
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

celý článek...

Státní pozemkový úřad se opět účastní putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova, 14. roční-
ku, na kterém spolupracuje celá země. SPÚ do 14. ročníku přihlásil 2 realizace, a to Lokální biocentrum Krou-
žek v Jihomoravském kraji a Vodní nádrž a biocentrum Tlustý, Mohelno a Kladeruby nad Oslavou na Vysočině. 
Na webu Má vlast – Cestami proměn probíhá hlasování veřejnosti o nejlepší proměnu roku 2022/2023 14. 
ročníku soutěže Má vlast cestami proměn - příběhy domova, a to do 30. 4. 2023!

MÁ VLAST – CESTAMI 
PROMĚN HLASOVÁNÍ 
VEŘEJNOSTI

celý článek...

Rozhovor s  ředitelem půdní služby Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D. nejen o tom, že systém celoplošného 
monitoringu eroze za uplynulých deset let fungoval bez výraznějších výkyvů. Je unikátní v celé Evropě a 
možná i ve světě. „Neznám zemi, která by ho provozovala celoplošně po tak dlouhou dobu. Myslím, že k 
problému eroze, především vodní, ale i větrné přistupujeme zodpovědně,“ uvedl František Pavlík. Systém je 
závislý na tom, že danou erozní událost někdo v terénu vidí a ohlásí. Může to nahlásit kdokoliv, občan, zemědě-
lec či obce, které erozní události nahlašují nejčastěji.

SYSTÉM MONITORINGU 
EROZE JE UNIKÁTNÍ

celý článek...

Národní zemědělské muzeum připravilo pro návštěvníky v zimním období poutavý program v podobě zajímavých výstav a 
víkendových akcí. Kromě hlavní výstavní budovy v Praze na Letné má muzeum dalších šest poboček – Čáslav, zámek 
Kačina, zámek Ohrada, Ostrava, Valtice a Znojmo. 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 Jitka 
Taussiková doporučuje: “Všechny naše pobočky nabízí zajímavé výstavy a akce. Stačí se přesvědčit. Ať si každý vybere 
podle svého gusta.“

DO MUZEA NEJEN 
V ZIMĚ

celý článek...

SEZNAM KONTAKTŮ 
NA KRAJSKÉ POZEMKOVÉ 
ÚŘADY:

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

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.spucr.cz
tel.: 729 922 111, fax: 729 922 139

POMOZTE NÁM ROZŠÍŘIT POVĚDOMÍ 
O POMOCI NAŠÍ KRAJINĚ!

Sledujte nás na:

Objednat knihu 30 let pozemkových úřadů

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.facebook.com/spucr
https://www.instagram.com/statnipozemkovyurad/
https://www.youtube.com/channel/UCe23jYASWlJPbTenweWTbnA
https://www.linkedin.com/company/spucr
https://twitter.com/SPUvCR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
mailto:komunikace@spucr.cz
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/2022/jubilejni-15-rocnik-souteze-zit-krajinou-ma-sve-viteze.html
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/2022/predni-cesti-experti-na-protierozni-ochranu-pudy-se-setkali-v-praze.html
https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/stav-restituci-cechach/
https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/hlasovani-verejnosti-ma-vlast-cestami-promen-20222023/
https://zitkrajinou.spucr.cz/jak-vam-muzeme-pomoci/rozhovor-se-starostou-jan-kazda-jinacovic/
https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/verejna-vystoupeni/system-monitoringu-eroze-je-unikatni.html
https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/spu-vyhlasuje-16-rocnik-souteze-zit-krajinou/
https://www.nzm.cz/kalendar-akci
mailto:epodatelna@spucr.cz
www.spucr.cz
www.zitkrajinou.spucr.cz
mailto:komunikace@spucr.cz



