Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Aktivios, z.s.,
Vás srdečně zvou na seminář s exkurzí

„Ochrana obcí před projevy bleskových povodní
a erozí pomocí pozemkových úprav“
dne 12. prosince 2017
do prostor chovatelského areálu ZO ČSCHO Nezvěstice 338
Program semináře s exkurzí:
Seznámení široké veřejnosti, starostů obcí a hospodařících subjektů s možnostmi provádění
pozemkových úprav a s nimi spojenými prvky plánů společných zařízení, které lze realizovat
z prostředků Programu rozvoje venkova (PRV). Inspirování nerozhodnutých činitelů k tomu, aby
projevili zájem podílet se na rozvoji venkovské krajiny formou pozemkových úprav s následnými
realizacemi protierozních a protipovodňových opatření v krajině.

9:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:10 Úvodní slovo
Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

10:10 – 10:25 Představení MAS Aktivios, z.s.
Ing. Hana Bouchnerová, vedoucí kanceláře MAS Aktivios ,z.s. - informace o plánovaných výzvách MAS z PRV ČR

10:25 – 10:45 Stručně k pozemkovým úpravám
Mgr. Petr Brož, vedoucí oddělení pozemkových úprav, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

10:45 – 11:05 Přestávka na kávu
11:05 – 11:25 Eroze ve vazbě na pozemkové úpravy
Mgr. Jaromír Merhout, odborný referent Pobočky Plzeň, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

11:25 – 11:35 Zkušenosti s pozemkovými úpravami a dotacemi z PRV
Lukáš Karkoš, starosta Obce Nezvěstice

11:35 – 11:45 Zkušenosti s realizacemi pozemkových úprav
Ing. Pavel Kvídera, starosta Obce Chválenice

11:45 – 12:00 Celostátní síť pro venkov a její aktivity v Jihočeském a Plzeňském kraji
Ing. Kamila Havel Kupcová, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov

12:00 – 12:45 Oběd
12:45 – 13:00 Informace k exkurzi „KoPÚ v povodí Olešenského potoka na Plzeňsku v letech 1991 – 2017“
Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

13:00 – 14:30 Exkurze za inspirativními projekty realizovanými v rámci pozemkových úprav:
projekt Rekonstrukce lesní cesty v obci Nezvěstice a projekt Polní cesty C1 a C2 v k.ú. Želčany

14:30 Závěrečné slovo Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Účast na semináři s exkurzí je bezplatná. Občerstvení zajištěno.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 8. 12. 2017 na e-mail: info@mas-aktivios.cz
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Jiří Chmel
ředitel SZIF RO České Budějovice

Ing. Petr Brandl
předseda MAS Aktivios, z.s.

