P o zv án k a
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
Vás srdečně zvou
v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Jihomoravského kraje
na seminář

Pozemkové úpravy – příprava a realizace
Prezence účastníků začíná v 8:30 hod.
Datum

Čas

Místo

24. listopadu 2015

9:00 – 14:00

Vinařství HANZEL, s. r. o.; Malinovského 377/33,
671 72 Miroslav, okres Znojmo

30. listopadu 2015

9:00 – 14:00

Městské kulturní středisko
Masarykovo nám. 34/3, 697 01 Kyjov, okres Hodonín

Program:
9:00 Celostátní síť pro venkov a plánované aktivity pro rok 2015, 2016
Ing. Dagmar ADÁMKOVÁ
Státní zemědělský intervenční fond, regionální odbor Brno
9:30 Pozemkové úpravy „krok za krokem“
Ing. Michal POCHOP
člen tematické pracovní skupiny CSV (PRV 2007-2013) - Komplexní pozemkové úpravy
vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP, v. v. i.
10:00 Tvorba opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků a vodohospodářských
opaření při pozemkových úpravách
Doc. Dr. Ing. Petr DOLEŽAL
VUT v Brně, FAST Ústav vodního hospodářství krajiny a Agroprojekt PSO, s. r. o.

10:30 Opatření proti erozi v pozemkových úpravách
Ing. Jana PODHRÁZSKÁ, Ph.D.
Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny VÚMOP, v. v. i. a MENDELU v Brně,
Ústav aplikované a krajinné ekologie
11:00 Ochrana přírody a krajiny, krajinotvorná opaření v rámci pozemkových úprav
RNDr. Josef GLOS
Předseda Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy a Ageris, s. r. o.

11:30 – 12:30 Přestávka na občerstvení

12:30 Zkušenosti z realizací pozemkových úprav
Anna ČÁRKOVÁ
Dobrovolný svazek obcí Severovýchod
13:00 Příklady dobré praxe při pozemkových úpravách
Ing. Michal POCHOP
člen tematické pracovní skupiny CSV (PRV 2007-2013) - Komplexní pozemkové úpravy,
vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP, v. v. i.
13:30 – 14:00 Moderovaná diskuse

Za organizátory srdečně zve
Ing. Dagmar Adámková
koordinátorka Celostátní sítě pro venkov
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
Potvrzení účasti:
Svoji účast, prosím, potvrďte v případě zájmu o seminář dne:

24. listopadu na email:
MASZV@seznam.cz
v termínu nejpozději do 16. listopadu 2015

případně na telefon: +420 774 073 004

nebo

30. listopadu na email:
annacarkova@centrum.cz
v termínu nejpozději do 20. listopadu 2015

případně na telefon: +420 774 664 698

