Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Středočeská pobočka
a Státní pozemkový úřad

Vás zvou na webinář
Zkušenosti s realizacemi po
pozemkových úpravách

Odborní garanti
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. (moderátor akce), člen Středočeské pobočky ČMKPÚ
email: zuzana.skrivanova@gmail.com, tel: 605289963
Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav SPÚ
email: j.kosejkova@spucr.cz, tel: 729 922 352
Forma
Termín

online webinář, platforma TEAMS

27. 4. 2021, 9:00 – 12:30

Anotace
Seminář je určen zejména pro pracovníky SPÚ, místní samosprávy, projektanty pozemkových úprav
a společných zařízení, geodety a studenty souvisejících oborů. Vítána je účast další odborné i laické
veřejnosti se zájmem o dané téma. Cílem akce je účastníkům webináře představit reálné zkušenosti
konečných uživatelů, kterými jsou ve většině případů obce, s realizacemi společných zařízení
po pozemkových úpravách.
Program
9:00 – 9:10 Úvodní slovo
Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav SPÚ
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., člen Středočeské pobočky ČMKPÚ
9:15 – 10:00 Pozemkové úpravy jiným pohledem
aneb realizace společných zařízení v obci Kněžice, okres Nymburk
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., SPÚ, vedoucí pobočky Nymburk
Milan Kazda, starosta obce Kněžice
10:05 – 10:50 Pozemkové úpravy pohledem starostky
aneb realizace společných zařízení v obci Růžová, okres Děčín
Ing. Jitka Blehová, SPÚ, vedoucí pobočky Děčín
Helena Křížková, starostka obce Růžová

10:55 – 11:40 Pozemkové úpravy jako cesta k zajištění ochrany obce
aneb realizace společných zařízení v obci Dubenec, okres Trutnov
Ing. Josef Kutina SPÚ, vedoucí pobočky Trutnov
Jaroslav Huňat, starosta obce Dubenec
11:45 – 12:15 Zkušenosti SPÚČR s realizací společných zařízení
Ing. Jan Adamčík, SPÚ, Oddělení investičních činností
12:15 – 12:30 Diskuze, slovo závěrem
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., člen Středočeské pobočky ČMKPÚ

Organizační pokyny
Organizační garanti
Ing. Michal Votoček, Ph.D., předseda Středočeské pobočky ČMKPÚ
email: michal.votocek@gepro.cz
Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav SPÚ
email: j.kosejkova@spucr.cz, tel: 729 922 352
Na webinář je nutné se přihlásit nejpozději do 20. 4. 2021
Na webinář se přihlásíte vyplněním online formuláře, který je dostupný na www.cmkpu.cz
Účastníci z SPÚ se na webinář přihlašují a účastnický poplatek hradí hromadně.
Účastnický poplatek
Výše účastnického poplatku je rozdělena do kategorií ABC, čemuž odpovídá počet připojení k webináři.
Pro zájemce, kteří se chtějí zúčastnit i webináře k „Nové smlouvě o dílo na zpracování pozemkových
úprav“, jež proběhne dne 15. 4. 2021 je poskytnuta sleva. Výše poplatku je uvedena v tabulce.

počet
kategorie
připojení
A
B
C

1
3
5

jeden webinář
člen
ostatní
ČMKPÚ
400 CZK
450 CZK
800 CZK
900 CZK
1 100 CZK 1 250 CZK

dva webináře
člen ČMKPÚ

ostatní

650 CZK
1 300 CZK
1 850 CZK

750 CZK
1 500 CZK
2 150 CZK

A OSVČ, velmi malé firmy do 5 osob (zaměstnanců, společníků, brigádníků), studenti nad 26 let
B menší firmy do 10 osob, školy, města, obce, městské části, neziskovky, veřejné výzkumné instituce
C firmy 10 a více osob, kraje, orgány státní správy (např. katastrální úřady, AOPK, ministerstva)

Informace k platbě obdržíte po potvrzení přihlášky. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel není
plátcem DPH. Účastníkům webináře bude na požádání vystaven daňový doklad. V případě neúčasti na
webináři se vložné nevrací.
Více informací o webináři na www.cmkpu.cz nebo na https://www.facebook.com/cmkpu

