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18. ČÍSLO

ŽÍT
KRAJINOU
ZPRAVODAJ SPÚ

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
představujeme vám letní, letos již
druhé, vydání našeho občasníku.
Covidový život se nám pomalu vrací
do běžných kolejí a uvidíme, čím nás
ještě v průběhu letních měsíců
překvapí. Tato slova píši přesně den
poté, co ničivá živelní pohroma
paralyzovala život v Jihomoravském
kraji. Státní pozemkový úřad
(SPÚ) po dohodě s Ministerstvem
zemědělství (MZe) uvolnil obratem

SEZNAM KRAJSKÝCH POBOČEK
STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO
ÚŘADU:

100 miliónů Kč ze svého letošního rozpočtu. Uvolněné finance budou MZe
přesměrovány do programů na pomoc s obnovou infrastruktury v poničených obcích za účelem odstranění následků této přírodní katastrofy.
Chceme být pozitivní, proto se rádi dělíme o naše úspěchy. V rámci 12.
ročníku národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova
jsme si odnesli druhé místo v hlasování veřejnosti za proměnu s hlavním
cílem dobrého hospodaření s vodou v krajině. Krajinná opatření ve středočeských Choťovicích volilo 17441 hlasujících. Do 12. ročníku jsme přihlásili 5
proměn a vážíme si toho, že naše realizace v Choťovicích plní nejen svůj
vodohospodářský účel, ale staly se oblíbeným místem široké veřejnosti, což
dokazuje vysoký počet hlasů. Je vidět, že pozemkové úpravy a navržené
realizace mají smysl a plní svá poslání.
Velmi si vážíme 2. místa v rámci jubilejního 20. ročníku soutěže Národní cena
kvality v programu Excelence Digitální Stát, které jsme opětovně získali za
dosavadní práci. Je to pro nás krásná zpětná vazba. Víme, že cesta, na kterou
jsme se vydali, je správná. Veškeré zavedené procesy, které jsme si doposud
nastavili a nástroje, které používáme pro dosažení dalších strategických cílů,
to jen potvrzují.
Díky uvolnění se můžeme konečně setkávat i tváří v tvář. Těšíme se na potkávání na několika již naplánovaných akcích: 26. – 31. srpna Země živitelka v
Českých Budějovicích, 8. - 12. září Natura Viva v Lysé nad Labem, 24. září
Noc vědců v Národní zemědělském muzeu v Praze a v neposlední řadě XXII.
Konference pozemkových úprav 2021, která se bude konat 4. - 5. listopadu v
Orea Resort Sklář v Harrachově. Letošním hlavním tématem je Adaptace
krajiny na budoucí podmínky a účast pro
členy samosprávy a odborné správy je
zdarma.

KPÚ PRO JIHOČESKÝ KRAJ
KPÚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ
KPÚ PRO KARLOVARSKÝ KRAJ
KPÚ PRO KRAJ VYSOČINA
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

POMOZTE NÁM ROZŠÍŘIT POVĚDOMÍ
O POMOCI NAŠÍ KRAJINĚ!

Mezitím můžete načerpat inspiraci z již
provedených realizací nebo si díky článkům
udělat představu, jak můžete o pozemkové
úpravy žádat a s čím vším vám můžeme
pomoci.

Sledujte nás na:

Nyní už jen zbývá popřát vám všem krásné
Léto. Užijte si dovolené a čas s rodinami, ať
už v zahraničí nebo v naší krásné vlasti.
Přeji vám příjemné a inspirativní čtení.
Ing. Martin Vrba
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu

100 MILIÓNŮ NA NÁSLEDKY
ŘÁDĚNÍ TORNÁDA

Státní pozemkový úřad (SPÚ) po dohodě s Ministerstvem zemědělství (MZe) uvolnil 100 miliónů Kč ze svého
letošního rozpočtu. Uvolněné finance budou MZe přesměrovány do programů na pomoc s obnovou infrastruktury v poničených obcích za účelem odstranění následků včerejší přírodní katastrofy především v oblasti
Jihomoravského kraje.

celý článek...

TÁBOR – STOKLASNÁ LHOTA
– NOVÝ RYBNÍK

Místo na okraji obce Stoklasná Lhota bylo vybráno kvůli potřebě zadržovat vodu v krajině. V rámci realizace
projektu byl vybudován nejen rybník, ale také tůně pro Projekt byl zařazen do 13. ročníku soutěže Má vlast
cestami proměn – příběhy domova 2021/2022.
Široká veřejnost pro něj může hlasovat 17. 6. 2021 – 30. 4. 2022 na tomto odkaze Hlasování o nejlepší proměně ročníku 2021/2022 (cestamipromen.cz) pod číslem 4.

celý článek...

SPÚ ZÍSKAL 2. MÍSTO
V SOUTĚŽI MÁ VLAST CESTAMI
PROMĚN – PŘÍBĚHY DOMOVA
Státní pozemkový úřad (SPÚ) si 17. června v rámci 12. ročníku národní putovní výstavy Má vlast cestami
proměn – příběhy domova odnesl druhé místo v hlasování veřejnosti za proměnu s hlavním cílem dobrého
hospodaření s vodou v krajině. Krajinná opatření ve středočeských Choťovicích volilo 17441 hlasujících. Vodní
nádrž pomůže oblasti v době sucha i nadměrných srážek, navazující biocentrum a biokoridor mj. zvyšují
biodiverzitu krajiny. Upravené místo se stalo oblíbeným cílem vycházek místních obyvatel i výletníků.

celý článek...

DRSLAVICE – REVITALIZAČNÍ
OPATŘENÍ NA PRAVÉM
BŘEHU HOLOMNĚ

Tok říčky Holomně je mezi obcemi Drslavice a Prakšice zcela neupravený, meandrovitý. Tento pozitivní fakt
však ohrožoval obec Drslavice i její okolí. Voda vylitá z břehů mohla do obce přitékat nivou mimo koryto
Holomně. Porosty na strmých březích koryta v neupraveném úseku toku zapříčinily v případě větší povodně
ucpání koryta. Z těchto důvodů postihla v červnu roku 2010 obec Drslavice povodeň způsobená přívalovými
srážkami a špatnou retencí a retardací krajiny. Kromě této události byla obec sužována bahnotoky. Projekt byl
zařazen do 13. ročníku soutěže Má vlast cestami proměn – příběhy domova 2021/2022. Široká veřejnost pro
něj může hlasovat 17. 6. 2021 – 30. 4. 2022 na tomto odkaze Hlasování o nejlepší proměně ročníku
2021/2022 (cestamipromen.cz) pod číslem 100.
celý článek...

INTERSUCHO

Již od roku 2017 Státní pozemkový úřad (SPÚ) vystupuje jako jeden z partnerů zabývajících se
monitoringem zemědělského sucha s cílem garance základních funkcí systému. SPÚ spolu s Mendelovou
univerzitou v Brně a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. provozuje integrovaný systém pro
monitoring zeměděl-ského sucha vycházející z numerického modelu aktuálních meteorologických a
pedologických dat se zohled-něním vzrůstu vegetace rozpoznatelného z družicových snímků družice
TERRA. Výstupy pro celé území ČR a SR jsou generovány ve formě map a pravidelně vystaveny na portálu
www.Intersucho.cz.
celý článek...

BENÁTKY – BIOCENTRUM
NA MLAKÁCH

Benátky jsou malou obcí ležící zhruba 15 km severozápadně od krajského města Hradce Králové. Obklopuje je
především intenzivně zemědělsky obdělávaná půda. Náleží do teplé oblasti s charakteristickým dlouhým,
teplým a suchým létem. Suché bývají i zimy. Benátkami protékají říčky Bystřice a Mlakovská svodnice, které
jsou potenciálním povodňovým rizikem. Obec velmi dbá na rozvoj ekologické stability krajiny, proto si v pozemkových úpravách zvolila jako prioritní stavby sloužící k zadržení vody v krajině a k zadržení případného povodňového průtoku na Mlakovské svodnici nad intravilánem obce.
celý článek...

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLÁNUJE INVESTIČNÍ AKCE
V RÁMCI ČISTÉ MOBILITY
Konkrétně se jedná o investiční záměr vybudování nabíjecí stanice pro vozidla s čistou mobilitou v areálu ústředí SPÚ na adrese Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov. Cílem akce je vybudování nabíjecí stanice pro vozidla
splňující požadavek vládních opatření v oblasti čisté mobility. Jedná se o vypracování projektové dokumentace
(PD) a realizaci zřízení 2ks dobíjecích míst. Investiční akce je nutná z pohledu přijatých vládních opatření v
rámci čisté mobility.

celý článek...

NĚMČANY –
PROTIPOVODŇOVÁ
A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Realizaci souboru staveb v Němčanech předcházel proces komplexních pozemkových úprav. Ty byly v obci
dokončeny v roce 2011. Jejich úkolem je navrhnout pro krajinu nové a lepší uspořádání pozemků tak, aby to
vyhovovalo jejich majitelům a aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření. Ještě důležitějším
úkolem je obnova a rozvoj krajiny. Státní pozemkový úřad mohl v Němčanech za finančního přispění Programu rozvoje venkova vybudovat jedenáct navržených staveb, které zcela proměnily ráz území a budou pomáhat krajině vyrovnávat se s variabilitou počasí i zemědělskou činností.
celý článek...

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
EVIDUJE 195 PAMÁTNÝCH
STROMŮ
Podle průniku vrstvy dat Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) památných stromů a dat katastru
bylo zjištěno, že na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ se nachází 195 památných stromů, u kterých
AOPK eviduje samostatně polohu jednotlivých stromů. Zároveň na webových stránkách SPÚ bylo do provozu
uvedeno počitadlo, které poukazuje, že bylo doposud zasazeno 25,770 stromů, 63,895 keřů a zatravněna
plocha o výměře 108 ha.

celý článek...

KŘIŽANY – VODNÍ NÁDRŽ

Obec Křižany leží pod svahy Ještědsko-kozákovského hřbetu na Ještědském potoce. V roce 2011 byly dokončeny pozemkové úpravy v katastrálním území Křižany, od kterých si obec slibovala především pomoc se
zlepšením vodního režimu krajiny. Zastupitelé obce proto jako prioritní opatření plánů společných zařízení
zvolili k realizaci navrženou vodní nádrž na pravostranném přítoku Ještědského potoka v lokalitě pod Krkavčí
skálou, mezi horolezci známější jako Vajoletky u Křižan.

celý článek...

OBNOVA „RYBNÍKA POD
LESEM“ V MALMĚŘICÍCH

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, v roce 2021 zrealizovala
investiční akci Obnova stávajícího vodního díla – „Rybník pod lesem“ v k. ú. Malměřice, jako opatření k zadržování vody v krajině. Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Malměřice byl schválen Zastupitelstvem obce Blatno dne 10. 11. 2011.

celý článek...

SLEDOVÁNÍ STAVU VODNÍ
HLADINY V NÁDRŽÍCH
REALIZOVANÝCH
POBOČKOU VYŠKOV
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov realizovala v okrese Vyškov během posledních let několik vodních nádrží. Jedná se především o nádrže v obcích Letonice, Kojátky, Němčany nebo třeba
Zelená Hora. Pobočka Vyškov postupně sleduje a dokumentuje své realizace v průběhu let a ročních období.
Nešlo si nevšimnout suchého období v letech 2018 (a 2019), které se projevilo i v některých pobočkou realizovaných nádržích.

celý článek...

DO MUZEA V LÉTĚ

Národní zemědělské muzeum připravilo pro návštěvníky na léto zajímavý program v podobě zajímavých
výstav a víkendových akcí. Kromě hlavní výstavní budovy v Praze na Letné má muzeum dalších pět poboček
– Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou
zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho
obory v celé šíři. Muzeum každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. Vyberte si tu svou
a vyrazte za zábavou i poznáním!

více...

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 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.

