V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje
si Vás dovolujeme pozvat na seminář

„Pozemkové úpravy v regionu Opavsko“
dne 10. listopadu 2016 od 8:30 hodin
Kulturní dům v obci Bělá – Bělá č. 195, 747 23 Bělá, okres Opava
Cílem semináře je přispět k lepší orientaci při přípravě a následné realizaci pozemkových úprav.
Program semináře je zaměřen na provádění pozemkových úprav a jejich efektivnější využití,
včetně příkladů realizovaných pozemkových úprav s příklady dobré/špatné praxe a sdílení
zkušeností.
Program:
8:30 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:10

Představení Celostátní sítě pro venkov
Ing. Veronika Vavrečková (Celostátní síť pro venkov)

9:10 – 9:25

Podání žádosti na SZIF, novinky v LPIS, dotační politika
Ing. Ladislav Bittner, Ing. Petr Zbavitel (Státní zemědělský intervenční fond)

9:25 – 9:40

Bezúplatné a úplatné převody, směny pozemků a jejich pravidla
Novelizace zákona o Státním pozemkovém úřadu – změny umožňující
dosažení hlavních (racionálních) cílů v krajině
Ing. Aleš Uvíra, Renáta Kempná (Státní pozemkový úřad)

9:40 – 10:00

Bezúplatné a úplatné převody na obce a města
Ing. Karol Siwek, Ing. Karel Tošenovský (Úřad pro zastupování ve věcech
majetkových)

10:00 – 10:20

Pozemkové úpravy v návaznosti na dokončení procesu církevních
restitucí a ukončení nájemních smluv – změna nájemní či pachtovní
smlouvy
Ing. Aleš Uvíra, Drahomíra Mičková (Státní pozemkový úřad)

10:20 – 10:35

Přestávka

10:35 – 11:10

Pozemkové úpravy versus klimatické změny – vliv na tvorbu plánu
společných zařízení a na dodržování správného hospodaření (DZES-7
standardů)
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (Vysoké učení technické)

11:10 – 11:40

Pozemkové úpravy „Krok za krokem“
Ing. Michal Pochop (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i)

11:40 – 12:10

Rozumné a dosažitelné návrhy prvků společných zařízení
Ing. Jindřich Holínský (Státní pozemkový úřad)

12:10 – 12:35

Role starostů v průběhu komplexních pozemkových úprav, zkušenosti
z realizace pozemkových úprav
Karel Krupa (starosta obce Bělá)

12:35 – 13:05

Oběd

13:05 – 13:25

Možnosti financování z PRV, reálné a plánované realizace po komplexní
PÚ, další možnosti při tvorbě plánu společných zařízení a projektové
dokumentace
Ing. Zdeněk Šiška (Státní pozemkový úřad)

13:25 – 13:50

Zkušenosti s provedenými realizacemi komplexních pozemkových úprav
Ing. Daniel Kocián (starosta obce Darkovice)

13:50 – 14:30

Diskuze a závěr

Změna programu vyhrazena. Předpokládané ukončení semináře je cca v 14:30 hod.
Rezervace místa na semináři probíhá do 4. 11. 2016 prostřednictvím
opava.pk@spucr.cz případně telefonicky na čísle 725 901 212.

emailu

Kapacita semináře je omezena.
Účast na semináři je bezplatná. Seminář je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Ing. Veronika Vavrečková, veronika.vavreckova@szif.cz

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Aleš Uvíra
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ing. Pavel Jaroš
ředitel RO SZIF Opava

