
JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
„Rozvoj obce a pozemkové úpravy“

Úloha pozemkových úřadů, 
spolupráce s obcemi, postup při 
návrhu a realizaci navržených 

opatření



Řízení o pozemkových úpravách - předpisy

 Zákon 139/2002 Sb. ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

 Vyhláška č. 13/2014 Sb. 
 Správní řád, občanský zákoník, katastrální zákon, katastrální 

vyhláška.

 Na řízení o pozemkových úpravách se nevztahují lhůty uvedené ve 
správním řádu. 



Pozemkové  úpravy (§ 2, zákona)

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto
souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky
nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná
břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8, zákona 139/2002 Sb. o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Současně se jimi
zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování
konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a
zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování
nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a
zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží
pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro
územní plánování



Výstupy projektování a řízení o pozemkových 
úpravách, realizace prvků PSZ (plánu společných zařízení)

 Projektování pozemkových úprav je multidisciplinární obor. Kromě
zeměměřičů a oprávněných projektantů pozemkových úprav se na
výsledném návrhu KPÚ – včetně plánu společných zařízení – podílí i
autorizované osoby podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků ve výstavbě, v platném znění, a související
podzákonné normy v platném znění.

-Obnova katastrálního operátu
-Zpracování plánu společných zařízení (PSZ) a

realizace jednotlivých prvků PSZ v terénu



Obnova katastrálního operátu – stav před 
pozemkovou úpravou

Stav katastrálního operátu před pozemkovou úpravou:
-Vlastnická mapa vychází z prvního souvislého mapování na

našem území z let 1820-1843, toto souvislé mapování bylo
bohužel na našem území i poslední.

Výhody uvedeného mapování :
- Zahrnovalo celé území bylo souvislé, kompletní a ucelené.
- Vysoká přesnost měření.
- Zpracování na kvalitním papíru s podlepenou fólií a velkou

odolností vůči „smrštitelnosti“.
- Po skončení mapování v roce 1843 byl pozemkový katastr

pro svoji přesnost a komplexnost nazván „stabilním“.



Obnova katastrálního operátu – stav před 
pozemkovou úpravou

- Nevýhody  stabilního  katastru: 
- Mapy ostrůvkové – katastrální území na sebe „nenavazují“ (viz grafika).
- Měřítko 1:2880 - jeden čtvereční palec na mapě odpovídal jednomu

dolnorakouskému jitru ve skutečnosti. Jitro byl čtverec o straně 40 sáhů;
1 sáh měl 6 stop a stopa 12 palců (6x12) edy 72 palce, 40 sáhů (40x72)
tzn. 2880.

- Nebyla zajištěna aktualizace údajů a proto se započalo v roce 1869 s
„reambulací“ stabilního katastru.

- Souřadnicové systémy Gustenberg pro Čechy a Sv. Štěpán pro Moravu
- Po vzniku ČSR vytvořena nová (dosud používaná) soustava JTSK

(Křovákova).
- V důsledku tloušťky čáry 1mm (odpovídá 1,88 metru) a nutnosti

transformace do JTSK je tolerance několik metrů.



Stabilní katastr – „míjení cest“ na hranici 
katastrálních území.



Stabilní katastr – „překryv“ hranic katastrálních 
území.



Stabilní katastr a pozemkový katastr (1869-1954)

 Přáním každého zeměměřiče (a nejen jeho) je práce v katastru nemovitostí s jedním
mapovým podkladem, pokud možno číselným. V minulosti bylo učiněno více pokusů, které
měly postupně na celém našem území nahradit původní mapy stabilního katastru. Bohužel u
všech projektů zůstalo jen u několika procent plánovaného rozsahu.

 Pozemkový katastr

 V roce 1928 nabyl účinnosti zákon 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru. Pozemkový
katastr byl definován jako geometrické zobrazení, soupis a popis veškerých pozemků
v Československé republice. Zákon definoval pojem pozemku a parcely. Katastr měl sloužit
jako podklad pro vyměřování daní, pro zakládání, obnovování a doplňování veřejných knih
a jejich map, zajištění držby, pro převody nemovitostí a pro reálný úvěr. Měl však být také
pomůckou pro kartografické a výškopisné práce, pro technická podnikání, pro statistické a
hospodářské účely, pro ochranu památek i pro vědecké a badatelské účely. Měl být tedy
katastrem víceúčelovým. Nové mapování bylo prováděno v dekadických měřítcích 1:2000
a 1:1000. Byla vybrána také nová zobrazovací soustava. Nadále byla veškerá měření
prováděna v soustavě JTSK (jednotná trigonometrická síť katastrální). Byl definovány
pojmy pozemek a parcela.



Jednotná evidence půdy 1954-64
Evidence nemovitostí 1964-92

) JEP se zakládala na základě vyšetření skutečného stavu užívání
půdy a jejích kultur s maximálním využitím dostupných podkladů,
především z pozemkového katastru, ale i zastavovacích plánů,
grafických přídělových plánů a výsledků pozemkových úprav.

 Obdobně se postupovalo i při mapování v letech 1964-92, tzn. Podle
druhu pozemků, ve vlastnické mapě mimo zastavěné území se sice
evidovaly změny vlastnictví, ale změny druhu pozemků
(vlastnických) se neevidovaly.

 Vznikl nový druh parcel – parcela evidence nemovitostí.



Katastr nemovitostí 1993

 S účinností od 1.1.1993 začal platit zákon 344/1992 Sb. o katastru
nemovitostí a zákonů souvisejících. Vycházelo ze současného stavu
předchozí značně nedokonalé evidence nemovitostí. Nabytím účinnosti
zákonů se sice mapy a písemné operáty rázem staly k 1. 1. 1993
operáty KN, a tudíž bylo nezbytné je v co nejkratší době podstatně
upravit. Některé stačilo převzít, jiné doplnit, ale další zcela přepracovat.
Více než 70% map mělo původ ve stabilním katastru.

 V katastru nemovitostí existovalo několik druhů parcel :
 a)parcely ve zjednodušené evidenci:
 PK – původ v pozemkovém katastru
 GPP – grafický přídělový plán; vznik po II. světové válce
 EN – evidence nemovitostí
 b) parcely katastru nemovitostí:
 KN – parcely katastru nemovitostí



Zahájení pozemkových úprav

 Řízení o pozemkových úpravách se považuje vždy za řízení zahájené z 
podnětu pozemkového úřadu. 

 Pozemkový úřad posuzuje podané požadavky na zahájení pozemkových 
úprav. K těmto požadavkům se vyjádří v písemném sdělení do 30 dnů. 
Shledá-li důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav za 
opodstatněné, zahájí řízení o pozemkových úpravách.

 Pozemkový úřad může v odůvodněných případech zahájit řízení i bez 
podaných požadavků.

 Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud 
se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské 
půdy v dotčeném katastrálním území. 



Účastníci řízení o pozemkových úpravách

 vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením v pozemkových úpravách podle §
2 zákona

 fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům
mohou být řešením pozemkových úprav přímo dotčena

 obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových
úprav

 účastníky mohou být i obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky
zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, pokud do 30 dnů od výzvy příslušného
pozemkového úřadu přistoupí jako účastníci k řízení o pozemkových úpravách

 Zemřel-li vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových úprav, a soud o
dědictví pravomocně usnesením ještě nerozhodl, jsou účastníky řízení o
pozemkových úpravách osoby podle sdělení soudu nebo soudního komisaře.

 V případech, kdy soud nebo soudní komisař nepodá sdělení ve lhůtě stanovené
pozemkovým úřadem, zastupuje tyto osoby v řízení o pozemkových úpravách
opatrovník, kterým může být i obec



Sbor zástupců vlastníků pozemků

 Volí se na úvodním jednání nadpoloviční většinou hlasů. 
 Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav
 Posuzuje jednotlivé varianty návrhu nového uspořádání 

pozemků a navrhovaná opatření
 Vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným 

připomínkám v průběhu pozemkových úprav
 Uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení 

rozdílu ceny podle § 10, odst. 2, zákona.
 může před vydáním rozhodnutí podle § 11, odst. 8, zákona 

stanovit priority realizace společných zařízení. 



Řízení o pozemkových úpravách – dohledávání 
vlastníků

 Vlastníci bez identifikátoru jsou dohledáváni, pracovníci poboček SPÚ
vyhledávají údaje a informace o vlastnicích na matrikách, archívech a také
komunikují s příslušným velvyslanectvím ČR z zemi, kde je evidován poslední
zjištěný pobyt vlastníka

 O pozemky, jejichž vlastník není znám, nebo o spoluvlastnické podíly k takovým
pozemkům lze zvýšit nárok státu. V případě, kdy k pozemku nelze podle údajů
evidence katastru nemovitostí jednoznačně určit vlastníka a bude-li šetření
nezbytných údajů o vlastníkovi pozemku prokazatelně bezvýsledné, posuzuje se
takový pozemek jako pozemek, jehož vlastník není znám.

 Pobočky SPÚ došetří všechny vlastnické vztahy a jako jediný správní úřad
provedou obnovu katastrálního operátu včetně informací o vlastnicích; po
pozemkové úpravě jsou všichni vlastníci identifikovatelní. Pokud porovnáme
zápisy vlastníků před zahájením pozemkové úpravy, tak zjistíme, že v průměru
10-15% vlastníků má chybně evidovaný údaj o své osobě. Tuto činnost nevyvíjí
žádný správní úřad, ani katastrální úřady v rámci pravidelné revize údajů katastru
nemovitostí.



Návrh nového uspořádání pozemků 

 Pozemkový úřad zajistí odborné zpracování návrhu pozemkových úprav (dále jen 
"návrh") nebo návrh, popřípadě jeho část v nezbytných případech sám zpracuje. 

 Pozemkový úřad předloží zpracovaný plán společných zařízení dotčeným
orgánům státní správy, které vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení výzvy. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Jejich
souhlasné stanovisko nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky)
podle zvláštních právních předpisů.

 Plán společných zařízení schválí zastupitelstvo obce. Pozemkový úřad před
předložením plánu společných zařízení zastupitelstvu obce prokazatelně seznámí
s tímto plánem sbor zástupců nebo vlastníky, není-li sbor zvolen. Tento postup
platí i v případě změny již schváleného plánu společných zařízení. Zasahuje-li
plán společných zařízení i do územního obvodu navazující obce, je třeba předložit
plán společných zařízení ke schválení také zastupitelstvu této obce.



Rozhodnutí

 Pozemkový úřad oznámí na své úřední desce a zároveň na úředních deskách dotčených
obcí, kde je možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu; návrh musí být
vystaven též v dotčené obci. O vystavení návrhu pozemkový úřad vyrozumí známé
účastníky a současně jim sdělí, že v této době mají poslední možnost uplatnit k návrhu své
námitky a připomínky u pozemkového úřadu. K později podaným námitkám a připomínkám
se nepřihlíží.

 Pozemkový úřad rozhodne (§ 11, odst. 4 zákona) o schválení návrhu pozemkových úprav
tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 3/4 výměry pozemků, které jsou řešeny ve
smyslu ustanovení § 2 v pozemkových úpravách. Váha hlasu podílového spoluvlastníka
odpovídá jeho podílu na celkové výměře pozemků. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.

 Schválený návrh je závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně
nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10, odst. 2 popřípadě o
zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování
obnoveného souboru geodetických informací; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
Dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k
předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, zanikají k 1. říjnu běžného roku.



Obnova katastrálního operátu, stav po pozemkové 
úpravě, nová DKM

Výhody DKM :
- Výsledkem obnovy katastrálního operátu pozemkovou úpravou je digitální

katastrální mapa
- Jednovrstevné mapové dílo – v DKM jsou pouze parcely katastru nemovitostí.
- Kód kvality všech lomových bodů v kódu kvality bodu třídy 3. Vyjádřeno v

číselné hodnotě – přesnost je do 14 cm.
- Snadná aktualizace katastru, změn kultur, vlastnictví (je-li k části pozemku).
- Při pozemkových úpravách jsou řešeny i vlastnické vztahy.
- Stejná grafická úroveň vedení KM (katastrální mapy)
- Nižší časová náročnost vedení KM
- Rychlé vyhledávání parcel
- Možnost snadného a časově nenáročného zavedení dalších linií a vrstev

potřebných pro výkon státní správy a samosprávy.



Obnova katastrálního operátu, stav po pozemková 
úpravě - nová DKM

Nevýhody –
nejsou známy.



DKM na styku dvou k.ú. – průběh cesty a vodního 
toku



DKM – zobrazení parcel na styku dvou katastrálních 
území



Plán společných zařízení – druh opatření

 Podle ust. § 9 odst. 8, zákona zákona vlastnímu zpracování návrhu
nového uspořádání pozemků předchází zpracování „Plánu společných
zařízení“, kterými jsou zejména:

 a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty,
mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně.

 b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze,
průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy,
zatravnění, zalesnění a podobně.



Plán společných zařízení – druh opatření

 c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému
odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami
jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné
hráze, suché poldry a podobně,

 d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení
ekologické stability jako místní územní systémy ekologické
stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní
úpravy a podobně.



Plán společných zařízení – pozemky pro PSZ

 Pobočka SPÚ projedná návrh PSZ s dotčenými orgány státní správy,
správci liniových staveb a po zapracování všech připomínek je PSZ
předložen ke schválení sboru zástupců vlastníků a zastupitelstvu obce. Na
rozdíl od ÚPD jsou pozemky pro prvky PSZ řešeny i vlastnicky.
Pozemky, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení, mohou být
převedeny do vlastnictví obce. Takové pozemky může vlastnit i jiná
osoba, pokud má společné zařízení sloužit veřejnému zájmu. (§ 12, odst.
11 a 12 zákona)

 Sboru zástupců a zastupitelstvu jsou předkládány ke schválení i následné
případné změny PSZ.

 Pro změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a
zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do
schváleného návrhu pozemkových úprav se upouští od vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. (§ 12, odst.
3, zákona)



Plán společných zařízení – omezení možnosti zcizení 
pozemků.

Převod pozemků obce, nabytých podle odstavce 12 ,
na kterých dosud nebyla realizována společná
zařízení nebo nebyla schválena změna účelu jejich
využití, je možný jen se souhlasem pozemkového
úřadu. Převod učiněný bez souhlasu pozemkového
úřadu je neplatný. (§ 12, odst. 13, zákona)

Uvedené ustanovení platí od 1.1.2013. Ke znění
novely vedly zkušenosti z některých obcí, které
pozemky získané na budování prvků PSZ prodaly.



Realizovaná společná zařízení

 Na základě schváleného návrhu pozemkový úřad, pobočka
SPÚ, po projednání se zastupitelstvem obce a se sborem,
byl-li zvolen a dosud nezanikl ( § 5 odst. 5 zákona), stanoví s
ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem na
finanční zajištění postup realizace společných zařízení a
dalších opatření vyplývajících ze schváleného návrhu. (§ 12,
odst. 1, zákona).

 Od roku 2006 probíhá soutěž o nejlepší realizované společné
zařízení. Ukázka některých z oceněných realizovaných prvků
plánu společných zařízení:



Polní cesta C3 v obci Valchov - 2. místo v kategorii 
Zpřístupnění pozemků – SPÚ, Pobočka Blansko



Polní cesta C3 v obci Valchov - 2. místo v kategorii
Zpřístupnění pozemků – SPÚ, Pobočka Blansko

Cesta zajišťuje zpřístupnění 13 zemědělských pozemků, pro 8
vlastníků. Vedlejší polní cesta v k. ú. Valchov je o délce 500
m, šířce 3,0 m, v úseku 0,247 – 0,270 je rozšířena z 3,0 m na
5,4 m. Podél cesty je realizován odvodňovací příkop se třemi
propustky. V úseku 0 – 0,110 je asfaltobetonová konstrukce,
0,110 – 0,500 je konstrukce z hutněného kameniva. V úseku
0,161 – 0,302 byla vysazena doprovodná zeleň. Realizací
polní cesty došlo ke zpřístupnění zemědělských pozemků a
ke značnému zlepšení dopravních podmínek. Podél cesty je
odvodňovací příkop, který zajišťuje neškodný odvod vody do
nově vybudovaného vtokového objektu a odtud do
kanalizace.



Záchytný průleh v obci Bačov, 2. místo v kategorii Protierozní 

opatření, SPÚ, Pobočka Blansko



Záchytný průleh v obci Bačov, 2. místo v kategorii 
Protierozní opatření, SPÚ, Pobočka Blansko 

 Stavba je rozčleněna na dva objekty: první objekt, který zahrnuje
postupně od zaústění do toku otevřený průleh, zatrubněnou část pod mezí,
propustek pod silnicí a příkop se třemi stupni a druhý objekt, který tvoří
tlumící objekt, zatrubněnou část, na kterou navazuje propustek pod polní
cestou, tlumící komora a zatrubněná část se dvěma spadišti. Oba objekty
jsou propojeny průlehem, který je vyrovnaný kamenným záhozem.
Stavba záchytného průlehu je součástí návrhu komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Bačov, navazuje na již realizované společné zařízení.
Stavba má polyfunkční charakter, neboť jako protierozní opatření zároveň
zvyšuje ekologickou stabilitu zemědělské krajiny, dále se zvýšila
estetická hodnota krajiny. Realizací stavby došlo k významnému
zpomalení a neškodnému odvedení povrchového odtoku do upraveného
recipientu tak, aby nenašel unášecí sílu schopnou odvést zeminu. Je
zabezpečena ochrana níže ležícího území - zastavěného území obce
Bačov před ničivými účinky přívalových srážek.



Malá vodní nádrž a cesta v obci Sloup, Cena veřejnosti v 
kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, 
SPÚ, Pobočka Blansko



Malá vodní nádrž a cesta v obci Sloup, Cena veřejnosti v 
kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, 
SPÚ, Pobočka Blansko

Malá vodní nádrž – jedná se o obtokovou vodní nádrž o velikosti 0,5897ha.
Objekty nádrže jsou – nápustné zařízení, výpustné zařízení, záchytný
příkop, ozelenění. Polní cesta – jedná se o hlavní polní cestu, která vede
ve stávající trase. Konstrukce vozovky byla v projektové dokumentaci
navržena tak, aby se maximálně využilo stávajícího kamenitého materiálu
v trase cesty. Realizace polní cesty C2 byla provedena technologií
Virungen jejíž předností je zejména minimální zásah do prostředí,
recyklace stávajícího kameniva a rychlá výstavba. Podstatou jsou čtyři po
sobě následující fáze: rozrývání, drcení, urovnávání a hutnění. Pohonnou
jednotkou je traktor o výkonu 180kW, který nese a hydraulicky ovládá
jednotlivá zařízení. Rychlost pracovního pojezdu je 400m/hod. Finální
úprava konstrukce vozovky byla provedena z hutněných asfaltových
směsí. Polní cesta byla vybudována o celkové délce 3913m, šířka
komunikace je 3,5m + krajnice 0,25 po obou stranách vozovky z
recyklovaného materiálu.



Polní cesty v k. ú. Chrudichromy, 1. místo v kategorii 
Zpřístupnění pozemků, SPÚ Pobočka Blansko



Polní cesty v k. ú. Chrudichromy, 1. místo v kategorii 
Zpřístupnění pozemků, SPÚ Pobočka Blansko

 Polní cesty v k. ú. Chrudichromy jsou součástí návrhu
komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chrudichromy.
Zpřístupňují 66 zemědělských pozemků, spojují katastrální
území Chrudichromy se sousedním k. ú. Bačov. Navazují na
další společná zařízení realizovaná po komplexních
pozemkových úpravách. Konstrukce vozovek
je z asfaltobetonu. Dlážděným příkopem podél polní cesty
CHN3 a průlehem podél polní cesty CHN7 byly zpomaleny
či potlačeny degradační procesy na zemědělské půdě.
Interakční prvek u polní cesty CHN3 slouží navíc k zapojení
stavby do krajiny.



Retenční nádrž v k. ú. Němčice, 1. místo v kategorii 
Protierozní a vodohospodářská opatření a Cena ministra 
zemědělství, SPÚ, Pobočka Blansko



Retenční nádrž v k. ú. Němčice, 1. místo v kategorii 
Protierozní a vodohospodářská opatření a Cena ministra 
zemědělství, SPÚ, Pobočka Blansko

 Hlavním cílem stavby nádrže v katastrálním území
Němčice je ochrana území pod nádrží, především městyse
Sloup, před ničivými následky povodní vyvolaných
přívalovými srážkami. Stavba výrazně zvýšila retenční
schopnost intenzivně zemědělsky obhospodařovaného území.
Společně s dokončeným ozeleněním bude tvořit lokální
biocentrum a významný krajinotvorný prvek a značně
přispěje ke zvýšení ekologické stability celé oblasti. Stavba
byla vybudovaná v souladu se schváleným plánem
společných zařízení, do kterého byla zařazena na základě
studie protipovodňové a protierozní ochrany území
zpracované po povodních v roce 2003 Výzkumným ústavem
meliorací a ochrany půdy Praha.



LBC Niva v obci Rybníček, 2. místo v kategorii Opatření k ochraně a 
tvorbě životního prostředí, SPÚ, Pobočka Vyškov



LBC Niva v obci Rybníček, 2. místo v kategorii Opatření k ochraně a 
tvorbě životního prostředí, SPÚ, Pobočka Vyškov

 Zbudování lokálního biocentra v k.ú. Rybníček, jako součásti prvků
územního sysytému ekologické stability (ÚSES) výrazně přispělo k
ochraně přírody a krajiny, zvýšení ekologické stability a zlepšení
životního prostředí v daném území. Napomáhá k obnově biodiverzity
v intenzivně zemědělsky využívané krajině v oblasti Hané. Poskytuje
životní prostor široké druhové skladbě živočichů a rostlin.
Zbudováním tůně a zcela originálního náznaku původního meandru
byl poskytnut ekotop obojživelníkům a vlhkomilným druhům bylin.
Výsada stromů, keřů a obnova přirozeného bylinného patra
napomáhá ke zvětšení populace ptactva, především křepelek,
bažantů a také zaječí zvěře. Realizací biocentra také došlo ke zvýšení
retenční schopnosti krajiny. Informační tabulí pomáhá ke zvýšení
povědomí o prospěšnosti společných zařízení a dobré reputaci
pozemkových úprav. Byla vytvořena chybějící plocha pro rekreační a
volnočasové aktivity v obci a proto je tato stavba obyvateli
hodnocena velice kladně.



Suchá retenční nádrž v obci Starovice, 3. místo v kategorii 
Vodohospodářská opatření, SPÚ, Pobočka Břeclav



Suchá retenční nádrž v obci Starovice, 3. místo v kategorii 
Vodohospodářská opatření, SPÚ, Pobočka Břeclav



Suchá retenční nádrž v obci Starovice, 3. místo v kategorii 
Vodohospodářská opatření, SPÚ, Pobočka Břeclav

 Stavba byla vybudována k ochraně města Hustopeče a obce
Starovice před povodněmi a skládá se ze dvou hlavních
stavebních objektů - průlehu (zachycuje a převádí srážkové
vody) a z retenční nádrže. Tyto objekty jsou doplněny
biotechnickými úpravami začleňujícími stavbu do krajiny.
Realizací stavby je umožněno převádět odtok z povodí nad
Hustopečemi mimo město a tak odstranit škody na obytných
domech. Převedené vody jsou zachycovány a
transformovány v retenční nádrži následně neškodně
odváděny do Starovického potoka. Svodný příkop v
kombinaci s retenční nádrží a doplňujícími krajinnými
úpravami plní dobře funkci protipovodňové ochrany obcí
před přívalovými srážkami a rychlým táním sněhu. Na stavbu
budou navazovat další protierozní opatření v povodí.



Biocentrum Ždánický les, 1. místo  v kategorii Protierozní 
a opatření, SPÚ, Pobočka Hodonín



Biocentrum Ždánický les, 1. místo v kategorii Protierozní 
opatření, SPÚ, Pobočka Hodonín



Biocentrum Ždánický les, 1. místo v kategorii Protierozní  
opatření, SPÚ, Pobočka Hodonín

 Kombinací vodohospodářské stavby jako protierozního a
protipovodňového technického opatření a mokřadního
biocentra jako prvku územního systému ekologické stability
vzniklo nevelké dílo, které je nenásilně začleněno do okolní
krajiny. Tímto je stavba pro dotčené území přínosem, neboť
jsou splněny nejen požadavky pro ochranu území před
škodlivými účinky přívalových vod, ale má pozitivní význam
i pro ochranu a uchování řady rostlinných a živočišných
druhů, obnovu krajinného rázu a zvýšení retenční schopnosti
krajiny. Dotčené území je součástí přírodního parku
Ždánický les.



Vodní nádrž na Šardickém potoce, 1. místo a cena veřejnosti v 
kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření, SPÚ, Pobočka 
Hodonín



Vodní nádrž na Šardickém potoce, 1. místo a cena veřejnosti v 
kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření, SPÚ, Pobočka 
Hodonín

 Vodní nádrž na Šardickém potoce v trati Zápověď na hranici
katastrálních území Šardic a Stavěšic byla vybudována jako
jedna jedno z prioritních opatření k posílení protipovodňové
a protierozní ochrany obce Šardice, v souladu se schválenými
plány společných zařízení. Realizací tohoto vodního díla
došlo k výraznému snížení kulminačních průtoků v povodí
pod nádrží. Doprovodná revitalizační opatření v blízkosti
vodní nádrže, a to včetně mokřadního biocentra, se podílejí
na obnově a optimalizaci funkčnosti územního systému
ekologické stability a rovněž zvyšují estetickou hodnotu
intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny



Přehled pozemkových úprav ČR - počty

 Pozemkové úpravy dokončené - z toho 4754
 -Komplexní pozemkové úpravy 2035
 -Jednoduché pozemkové úpravy- z toho 2729
 --jednoduché pozemkové úpravy-VVP 1892
 --jednoduché pozemkové úpravy-příděly 575
 --jednoduché pozemkové úpravy-ostatní 362



Děkuji  za  pozornost

Brno 3.5.2016  ing. Josef Haar

Předvádějící
Poznámky prezentace
Ing. Josef Haar, SPÚ, Pobočka Břeclav
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