
 

   

 

Celostátní síť pro venkov, Státní pozemkový úřad  
a MAS Mladoboleslavský venkov si Vás dovolují pozvat na odborný seminář 

 
 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
okres Mladá Boleslav 

 

Seminář proběhne dne 24. dubna 2018 od 15:00 hodin 

v Restauraci – penzionu JIZERA. 
Adresa: Jizerní Vtelno č.p. 34, 294 31 Krnsko, okres Mladá Boleslav. 

 

Cílem semináře je přiblížit účastníkům přípravu a realizaci pozemkových úprav a jejich přínos pro obec  
i krajinu. Seminář a následná exkurze se uskuteční v lokalitě, kde byly pozemkové úpravy realizovány. 

V rámci semináře budou účastníci seznámeni se zkušenostmi jednotlivých vystupujících  
s operací 4.3.1 Pozemkové úpravy Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

 

Program semináře: 
 

Zahájení semináře v 15:00 hodin (prezence začíná 14:30 hod) 
 

Představení Celostátní sítě pro venkov  
Ing. M. Benda - Celostátní síť pro venkov 
 

Půda, její význam a možnosti její ochrany v rámci pozemkových úprav 
Pozemkové úpravy „krok za krokem“   

Ing. M. Pochop - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
 

Pozemkové úpravy očima Státního pozemkového úřadu  
Ing. Jiří Novotný - Státní pozemkový úřad, pobočka Mladá Boleslav 

 

Zkušenosti z realizace pozemkových úprav  
Zástupci obcí, zemědělská veřejnost 

 

Prezentace příkladů dobré praxe při pozemkových úpravách  
Ing. Michal Pochop - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

 
Diskuze k tématům bude probíhat v průběhu celého semináře a exkurze. 
 
EXKURZE po úspěšných realizacích pozemkových úprav 
V 17 hodin se účastníci vlastními vozidly přesunou do lokality HRUŠOV NAD JIZEROU a následně do lokality 
CHOTĚTOV a VELKÉ VŠELISY. Tam proběhne komentovaná prohlídka úspěšně realizovaných projektů 
pozemkových úprav. 
 

Předpokládané ukončení exkurze v 18 hodin. 
 

Účast na semináři je BEZPLATNÁ. Drobné občerstvení je hrazeno Celostátní sítí pro venkov. 
Kontaktní osoba: Ing. Martin Benda, tel.: 731 193 801. 

Rezervace místa na semináři (přihlášky) zašlete prostřednictvím  
e-mailu:martin.benda@szif.cz nejpozději do 20. 4. 2018. 

 

Za organizátory srdečně zvou 
Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD. - MAS Mladoboleslavský venkov, manažer 
Ing. Martin Benda - Celostátní síť pro venkov, krajský koordinátor  

 


