Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Karlštejnsko, z. ú.,
si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
okres Beroun
Seminář proběhne dne 20. dubna 2017 od 13:00 hodin
v sále Kulturního klubu v Žebráku.
Adresa: Sokolská 55, 267 53 Žebrák, okres Beroun
Cílem semináře je přiblížit účastníkům přípravu, realizaci a přínos pozemkových úprav pro obec
i krajinu, přípravu Územní krajinné studie správního obvodu obce s rozšířenou působností
Hořovice, a to přímo v lokalitě města Žebrák, kde byly pozemkové úpravy realizovány.

Program semináře:
Zahájení semináře ve 13:00 hodin
Představení Celostátní sítě pro venkov
Ing. M. Benda - Celostátní síť pro venkov
Půda, její význam a možnosti její ochrany v rámci pozemkových úprav
zástupce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Pozemkové úpravy „krok za krokem“
Ing. M. Pochop - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Pozemkové úpravy očima Státního pozemkového úřadu
Andrea Čápová a Ing. Pavel Jakubův - Státní pozemkový úřad, pobočka Beroun
Zkušenosti z realizace pozemkových úprav
Ing. Josef Stehlík - soukromý zemědělec, místostarosta obce Chodouň, Vladimír Roztočil - starosta obce
Svinaře, Petr Zouhar - soukromý zemědělec, zastupitel obce Svatá
Územní krajinná studie SO ORP Hořovice, projekt meziobecní spolupráce v SCLLD
Radomír Hanačík - MAS Karlštejnsko, z. ú.
Ing. David Grunt - odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice
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.
Po skončení semináře (cca v 17:00) proběhne komentovaná EXKURZE na realizovanou pozemkovou úpravu
ve městě Žebrák. Předpokládaný konec exkurze je v 18:00 hod.
Účast na semináři je BEZPLATNÁ. Občerstvení je hrazeno Celostátní sítí pro venkov.
Rezervace místa na semináři (přihlášky) zašlete prostřednictvím e-mailu: maskarlstejnsko@gmail.com
Za organizátory srdečně zvou
Radomír Hanačík
MAS Karlštejnsko, z. ú.
ředitel ústavu

Ing. Martin Benda
Celostátní síť pro venkov
krajský koordinátor

