POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Geodetické činnosti
v pozemkových úpravách
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s., Středočeská pobočka
a Státní pozemkový úřad České republiky ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou,
Fakultou životního prostředí si Vás dovolují pozvat na celostátní odborný seminář.
Seminář proběhne dne: 17. 9. 2020
Místo konání: Knihovna ČZU, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 1326, Praha - Suchdol
Seminář je určen zejména pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, katastrálních úřadů, zpracovatele pozemkových úprav, geodety a studenty
souvisejících oborů. Vítána je účast další odborné i laické veřejnosti se zájmem o dané téma. Hlavním tématem semináře jsou praktické zkušenosti
se šetřením obvodů pozemkových úprav, a to z pohledu pracovníka pobočky Státního pozemkového úřadu, pracovníka katastrálního pracoviště,
zpracovatele pozemkových úprav i pracovníka zeměměřického a katastrálního inspektorátu. Seminář se dotkne také problematiky přídělů
nebo využití dronů na Státním pozemkovém úřadu.
Časový průběh semináře
9.00 – 10.00
10.00- 10.25
10.25 – 11.50

12.00 – 13.00
13.00 – 15.00

15.00 – 15.30

Prezence
Úvodní slovo zástupce SPÚ, zástupce ČMKPÚ
1. blok přednášek
Pozemkové úpravy a jejich význam pro obnovu katastrálního operátu Ing. Pavel Doubek (ČÚZK)
Volba obvodu PÚ, zkušenosti referenta SPÚ se šetřením obvodů Eva Jelínková
(SPÚ, pobočka Beroun)
Šetření obvodu pohledem referenta KP Pavlína Henkrichová (KP Kolín)
Občerstvení, přestávka
2. blok přednášek
Využití dronů na SPÚ Ing. Arnošt Müller, Ph.D., Mgr. Veronika Macíčková (SPÚ)
Obvody pozemkové úpravy z pohledu ZKI Ing. Jana Horová (ZKI České Budějovice)
Zkušenosti zpracovatele PÚ s šetřením obvodů Ing. Vladimír Luks (Geodetické sdružení s.r.o.),
Ing. Tomáš Krátký (GEPARD s.r.o.)
Diskuze

Odborný garant semináře:
Ing. Vladimír Luks
Geodet, místopředseda výboru Středočeské pobočky ČMKPÚ
E-mail: luks@geodetpb.cz
Tel.: 603 472 890
Mgr. Veronika Macíčková
Odbor pozemkových úprav
E-mail: v.macickova@spucr.cz
Tel.: 729 922 515
Organizační garant semináře:
Ing. Michal Votoček, Ph.D. (ČMKPÚ, Středočeská pobočka)
Ing. Blanka Kottová, Ph.D. (ČZU v Praze)
Účastnický poplatek:
Základní účastnický poplatek
Členové ČMKPÚ, SPÚ, studenti nad 26 let
Studenti do 26 let

950 Kč
700 Kč
zdarma

Vložné prosím uhraďte bankovním převodem na účet č. 204112776/0300. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel není plátcem DPH. Na semináři
účastníkům vystavíme potvrzení o zaplacení vložného (daňový doklad), případně můžeme předem vystavit zálohovou fakturu (prosím, uveďte
v přihlášce). V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací. Součástí vložného je občerstvení a oběd formou rautu. Parkování zajištěno
v blízkosti objektu.
Organizační pokyny
Na seminář je nutné se přihlásit do 31. 8. 2020. Účastníci z SPÚ budou na seminář přihlášení hromadně prostřednictvím ústředí SPÚ. Ostatní zájemci o seminář mohou vyplnit přihlášku on-line na
www.cmkpu.cz nebo přihlášku poslat e-mailem na michal.votocek@gepro.cz. Vyplněním a odesláním přihlášky udělujete souhlas ČMKPÚ z.s. se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1., aby
údaje poskytnuté v rozsahu této přihlášky byly po dobu deseti let zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je
udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Podrobné informace o akci naleznete na www stránkách a facebooku ČMKPÚ a FŽP: http://www.cmkpu.cz, https://www.fzp.czu.cz/cs/,
https://www.facebook.com/cmkpu/ a https://www.facebook.com/fzp.czu.cz/.

