Severočeská pobočka
Českomoravské komory pro
pozemkové úpravy
ve spolupráci s
Fakultou životního prostředí Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
a
Asociací pro závlahy a vodu v krajině České
republiky

pořádají meziregionální odborný seminář
s názvem

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
V POVODNĚMI
OHROŽENÉM ÚZEMÍ
Aula Fakulty životního prostředí UJEP,
Králova výšina 7, Ústí nad Labem
(1. patro, č. 213)
17. června 2008

Cíl semináře: seznámit odbornou veřejnost
s aktuálními otázkami jako je stanovení rozsahu
povodňových oblastí, realizace pozemkových úprav
v těchto oblastech, projektování protipovodňových
opatření v zemědělské krajině, financování a čerpání
podpor z fondů EU. Seminář je určen pracovníkům
Pozemkových úřadů Ministerstva zemědělství ČR,
Pozemkového fondu ČR, pracovníkům odborů
životního prostředí krajských a obecních úřadů,
zaměstnancům Povodí s. p., projektantům
pozemkových úprav a vodohospodářských zařízení,
pracovníkům výzkumných ústavů, vysokých škol
a široké odborné veřejnosti.

Přípravný výbor semináře:
Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
Doc. Ing. Jiří Němec,CSc.,
odborný garant semináře
Ing. Martin Neruda, Ph.D.,
organizační garant semináře
Ing. Marie Nýdrová,
předsedkyně severočeské pobočky ČMKPÚ

Program semináře
17. června 2008
8.00 - 9.00
9.00

Prezence
Zahájení – Němec Jiří

Vítek Jaroslav (ÚPÚ, MZe ČR)
Úvodní vystoupení
Zídek Jindřich (Povodí Labe,s.p)
Vodohospodářský význam, skutečný a ideální
stav záplavového území při povodni podél
Labe od Mělníka do Hřenska
Němec Jiří (FŽP UJEP)
Přehled oblastí ohrožených povodněmi a
způsob řešení společných zařízení při
pozemkových úpravách
Mazín Václav (Pozemkový úřad Plzeň), Širší
územní vazby při řešení pozemkových úprav
z hlediska protipovodňového nebezpečí

Hladík. Jiří (VÚMOP Praha) Integrovaná
ochrana půdy a vody

Ing. Miroslav Charvát
Ing. Antonín Svoboda
Korespondenční adresa
Vladimíra Kofroňová,
Fakulta životního prostředí UJEP,
Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96,
e-mail: vladimira.kofronova@ujep.cz,
telefon 475 284 141, fax 475 284 158

Dumbrovský Miroslav (VÚT Brno)
Možnosti využití DMT pro kvantifikaci
erozního smyvu jako podklad pro návrh prvků
společných zařízení
Kulhavý Zdeněk (VÚMOP)
Odvodnění pozemků a závlahy plodin při
řešení pozemkových úprav

12.30-13.30

Oběd
Organizační pokyny:

Pivcová Jana (ÚPÚ, MZe ČR)
Podpory a dotace pro projektování a
výstavbu protipovodňových a protierozních
opatření při pozemkových úpravách
Kozlová Naděžda (MZe ČR)
Programy prevence před povodněmi v
gesci Ministerstva zemědělství
Čermák Jan (Asociace ZVKČR)
Možnosti využití programů a fondů EU v
oblastech ohrožených povodněmi
Slavík Ladislav (FŽP UJEP)
Regulace vodního režimu v krajině
Neruda Martin (FŽP UJEP)
Revitalizace vodotečí, příklady z okolí
16.30
Zhodnocení a závěr semináře – Němec Jiří

Přednášející neplatí vložné. Příspěvek 20 minut,
diskuze 10 minut po každém příspěvku.
Příspěvek prosíme odevzdat do 2. 6. 2008! Sborník
příspěvků obdrží účastníci při prezenci.
Účastnický poplatek
Vložné 950,- Kč (včetně DPH) zahrnuje organizační
náklady, občerstvení v místnosti 211 (chlebíčky,
zeleninový salát, zákusek, káva, čaj, voda, džus),
sborník přednášek.
Pro členy ČMKPÚ je vložné 750,- Kč.
Možnost oběda (individuálně) je v restauraci Hotelu
Vladimír (na kruhovém objezdu pod Fakultou),
menu 60-80,- Kč.
Prezentace firem
Firmy a organizace se mohou prezentovat na
panelech v předsálí, kontakt Neruda Martin.
Ubytování
Best Western Hotel Vladimír, Masarykova 36, 400
01 Ústí nad Labem 1
Recepce: 475 235 111 , e-mail:
booking@hotelvladimir.cz
http://www.hotelvladimir.cz/ubytovani.aspx
Parkování
U fakulty je možnost parkování omezená, možno
parkovat na parkovišti v ulici W. Churchilla u
hotelu Vladimír nebo v patrovém parkovišti na
Předmostí (u Mariánské skály, čerpací stanice Aral),
odtud pěšky (15 min) nebo trolejbusy/autobusy č.
52, 11 (zastávka Poliklinika). Viz přiložená mapka.

Závazná přihláška
na seminář v Ústí nad Labem 17. 6. 2008
Jméno, příjmení, titul:
Adresa pracoviště (e-mail):
IČO
Na jednu přihlášku je možné přihlásit více
účastníků. Potvrzení účtárny o zaplacení
účastnického poplatku bankovním
převodem 3344857001/2400 eBanka
Variabilní symbol: 17608
Podpis:

Razítko:

Přihlášku odešlete prosím do

5. června 2008
na adresu:
Vladimíra Kofroňová,
Fakulta životního prostředí UJEP,
Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96,
e-mail: vladimira.kofronova@ujep.cz,
telefon 475 284 141, fax 475 284 158

