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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do svých e-mailových schránek jste
právě obdrželi první letošní vydání
elektronického zpravodaje Státního
pozemkového úřadu. V návaznosti
na klimatické změny se dnes pojem
pozemkové úpravy skloňuje stále
častěji. Kvůli intenzifikaci zemědělské
výroby v minulosti máme v České
republice největší půdní bloky v Evropě, což má bohužel vliv
na vodní režim krajiny a následné negativní jevy jako erozi
půdy, povodně či dlouhá období sucha.

Seznam krajských poboček
Státního pozemkového
úřadu:

KPÚ pro Jihočeský kraj
KPÚ pro Jihomoravský kraj
KPÚ pro Karlovarský kraj
KPÚ pro Kraj Vysočina

Realizací pozemkových úprav se příroda umí se změnami
i zemědělskou činností snáze vypořádat. V dnešním čísle
si proto připomeneme, co to jsou pozemkové úpravy, jak umí
krajině pomoci a kde a jak o ně požádat. Představíme vám
na příkladech dobré praxe, co to jsou biocentra a biokoridory
a jak je důležité nahlížet do minulosti, například pomocí
historických map. Někdy totiž stačí do krajiny jen vrátit
to, co tam bylo v minulosti a co se, třeba již zmiňovanou
kolektivizací, zlikvidovalo.
Ukážeme vám i výsledek více jak roční spolupráce s Národním
zemědělským muzeem. Brožury Voda, Půda sice prioritně cílí
na ty nejmladší, ale věřím, že se budou líbit i vám. A pokud jste
v posledních letech některou z expozic muzea nenavštívili, tak
vám návštěvu srdečně doporučuji.
Přeji vám příjemné čtení a těším se na vaše podněty či dotazy.

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

Ing. Martin Vrba
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu

10.–11. 4. 2019

XXI. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2019
Pozemkové úpravy – Nové výzvy na další období
Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Pozemkové úpravy
umí pomoci naší
krajině v mnoha
směrech
Pozemkové úpravy jsou jednou z nosných agend Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Díky jejich
realizaci se umí příroda snáze vypořádat s negativními jevy klimatických změn, jako jsou povodně nebo
naopak dlouhá období sucha. Zásadní vliv na stav naší krajiny máme ale my, lidé.

Voda jako
důležitá součást
biocenter
Biocentra a biokoridory jsou důležitou součástí krajiny. Mohou, ale nemusejí obsahovat různé vodní prvky
a řadí se mezi součásti Územního systému ekologické stability (ÚSES). Mezi vodní prvky v biocentrech
počítáme vodní toky, tůně, mokřady a malé rybníčky. Existence vodních prvků v biocentrech vytváří
podmínky pro vznik druhově pestrého biotopu.

Zapojte
se i vy do boje
proti erozi
Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství a hlavním přírodním zdrojem, bohužel však
neobnovitelným. Poskytuje nám nejen obživu, ale zastává i mnoho dalších funkcí. Je ovšem ohrožena
mnoha faktory, kde řada z nich může být vyvolána činností člověka. To vede ke snižování produkční
a mimoprodukční schopnosti půdy. Jedním z nejrozšířenějších degradačních faktorů znehodnocujících
zemědělskou půdu v České republice, je eroze, především ta vodní.

Nejlepší realizace
pozemkových úprav
byly oceněny vE
12. ročníku...
Praha, 22. března 2019 – Ve čtvrtek 21. března 2019 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo
vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ)
ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro
pozemkové úpravy.

Povodně v Kurdějově
zvládnou díky poldru,
vinohradům
i zatravnění
Obec Kurdějov se nachází v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji a má 426 obyvatel. Katastr vesnice
navazuje na ten hustopečský ze severovýchodní strany. Mezi společná zařízení v obci patří suchá
ochranná nádrž Pod Lipinami. I díky ní učinili přítrž problémům s velkou vodou.

Nový rybník v Poděšíně
brání bahnité
povodni
Budování společných zařízení přišlo v Poděšíně na řadu po schválení komplexních pozemkových úprav.
A k novinkám v obci patří i pás území, kde kromě ozelenění volných ploch bylo vybudováno několik
vodohospodářských objektů, které umožnily vznik vodní plochy s širokým pobřežním pásmem.
Vodní nádrž leží na Poděšínském potoce.

Puclice zaujmou tvrzí
i protipovodňovými
opatřeními
Plán společných zařízení byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva Puclic v květnu 2011 ještě
za dob úřadování minulé starostky Marie Machové. Patří do něj dvě suché retenční nádrže s hrázkou
sloužící k protipovodňové ochraně obce před srážkovou vodou z okolí. Součástí vodohospodářského
opatření jsou i dva záchytné, zpevněné příkopy podél polních cest. Mají za úkol sbírat vodu
do zmíněných nádrží. To během přívalových dešťů pomáhá s minimalizací škod
na majetku. Projekt byl dokončen v roce 2015.

Hostín se
o biokoridory
vzorně stará
Dva nové biokoridory mají v Hostíně. Tahle obec se nachází asi devět kilometrů východně od Mělníka
ve Středočeském kraji. Žije zde 314 obyvatel a první písemná zmínka o ní pochází z roku 1345.
Starostou je Jan Špitko. Společná zařízení v Hostíně byla dokončena v roce 2015. Tomu
předcházely komplexní pozemkové úpravy, které byly zahájeny v roce 2012. A tehdy
šlo o iniciativu Státního pozemkového úřadu.

Zákony možná již brzy
urychlí realizaci některých
pozemkových úprav
V únoru letošního roku poslanci ČR v prvním čtení schválili novelu vodního a stavebního zákona.
Nově by pro malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zachycování vody měl stačit tzv. územní
souhlas namísto dosavadního územního rozhodnutí.
„Cílem navržené právní úpravy je reagovat na stále častější výskyt takzvaného meteorologického sucha.
To může při delším časovém působení negativně ovlivnit produkci zemědělských plodin i stav vegetace
v krajině. Návrh vychází ze záměru, který jsem v létě předložil, a je jedním z kroků, jimiž chceme posílit
zadržení vody v krajině a čelit možnému nedostatku vody,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
V prvním čtení podpořila v březnu Sněmovna i novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ), díky
které bude moci stát vykupovat potřebné pozemky za konkurenceschopné ceny a získá také přednostní
právo na pozemky, které se převádějí z rezervy pro hospodaření SPÚ do rozvojových programů
schválených vládou. Nově by také mohlo být SPÚ umožněno zařadit pozemky do veřejných nabídek
opakovaně. Měl by se také například zjednodušit převod půdy organizačním složkám státu nebo
státním organizacím a podnikům, které je potřebují pro rozvojové programy.

JAK O POZEMKOVÉ ÚPRAVY ZAŽÁDAT?
Požádat o pozemkové úpravy může vlastník pozemku nebo obec.
Žádost se podává písemnou formou na pobočkách krajských pozemkových úřadů.
Žádost nemá přesně danou formu, měla by však určitě obsahovat důvod požadavku,
číslo parcely (nebo parcel) a jméno, příjmení, datum narození, adresu a podpis
vlastníka pozemku.
Obce zasílají žádosti prostřednictvím datové schránky.
Připravili jsme pro vás i krátké instruktážní video

SPÚ pomohl s tvorbou
obrázkových statistik
pro chytré děti
a jejich rodiče
Víte, že jen 17 % zemědělské půdy na světě je zavlažováno a že z těchto 17 % pochází 45 % světové
produkce potravin? Že rostliny mohou mít stres a že dokážeme rozlišit 395 barevných odstínů půdy?
Obrázkové publikace Národního zemědělského muzea formou ilustrovaných statistik upozorňují
na důležitá fakta a souvislosti v oblastech, které se dotýkají našich každodenních životů.
STÁHNĚTE SI PUBLIKACE ZDARMA NEBO SI JE KUPTE V MUZEU ČI ONLINE
Ve formátu pdf jsou ilustrované statistiky Národního zemědělského muzea zdarma ke stažení na našem
webu (na stránce Obrázkové statistiky), tištěné publikace je možné zakoupit na pobočkách muzea
v Praze, Kačině, Ohradě, Čáslavi a ve Valticích nebo stejně jako další publikace vydané muzeem
prostřednictvím e-shopu.

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 z 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.

