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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

i když většina z vás má v tuto chvíli myšlenky jinde, 
dovolujeme si do vašich e-mailových schránek zaslat první 
letošní vydání elektronického Zpravodaje Státního 
pozemkového úřadu. 

Vedle pravidelných aktualit a pozvánek bychom vás tímto 
způsobem rádi informovali o chodu našeho úřadu v době 
karanténních opatření. Nouzový režim výrazně ovlivnil 
fungování všech našich pracovišť. Přesto je chod všech 
krajských úřadů a poboček zajištěn, i když v omezené 
míře. Velká část naší práce spočívá v práci v terénu, 
ve společných jednáních s mnoha účastníky řízení. Taková 
jednání jsou samozřejmě pozastavena, pracovníci 
nemohou vykonávat kontrolní dohlídky ani vyjíždět na jiné 
pracovní cesty. Vaše podněty, dotazy, žádosti ale mohou 
bezpečně řešit elektronicky. Proto vás prosím, využívejte 
maximálně ke komunikaci s našimi pracovníky 
elektronické kontakty, které naleznete na našich 
webových stránkách i v tomto zpravodaji. Pokud je k vaší 
bezodkladné záležitosti nutná osobní návštěva pracoviště, 
vždy se prosím předem elektronicky objednejte a smluvte 
si schůzku na konkrétní čas. Do budov pracovišť SPÚ 
je dovolen vstup jen se zakrytými ústy a nosem. Pouze 
tak dokážeme zajistit co možná nejbezpečnější pracovní 
prostřední pro vás i pro naše zaměstnance. A tím 
i dlouhodobě zajistit chod našich pracovišť.  

Snad se vše zase vrátí do normálnějších kolejí, zůstávám 
optimistický a věřím, že budeme brzy moci opět 
poskytovat plné služby. 

Za pár dní nás čekají Velikonoce, nejvýznamnější jarní 
svátky, kdy si všichni křesťané připomínají okolnosti 
ukřižování a zázrak zmrtvýchvstání Krista. Ať již jejich 
oslavu ovlivní epidemiologická situace jakkoliv, přeji vám, 
ať je prožijete co nejpříjemněji, a především ve zdraví.

Ing. Martin Vrba
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu
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Medlov je obcí v Olomouckém kraji, která se díky 1600 obyvatelům řadí k větším sídlům. 
První písemná zmínka je datována rokem 1315. Neméně zajímavá je ta z roku 1502, ve které král 
Vladislav Jagellonský udělil Medlovu privilegium používat znak zobrazující takzvané krojidlo 
a radlici. S trochou nadsázky stojí za zmínku i písemnost ze současnosti – děkovný dopis starosty. 
Ten se s vámi v následujícím článku podělí o své zkušenosti s pozemkovými úpravami i následnými 
realizacemi plánů společných zařízení. 

Komplexní pozemkové úpravy trvaly v obci Andělská Hora šest let, iniciátorem bylo na rozdíl 
od jiných sídel v roce 2009 trochu nezvykle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), z celého procesu se 
přesto podařilo vytěžit maximum i pro samotnou obec. „My jsme měli hlavně problémy 
s pozemky kolem připravované dálnice,“ vysvětluje starostka Miloslava Křimská.

Vranovice jsou obcí Jihomoravského kraje s 2400 obyvateli v Dyjsko-svrateckém úvalu 
a Mikulovské vinařské podoblasti, a také s dokončenými komplexními pozemkovými úpravami. 
„Máme hotové komplexní pozemkové úpravy, ty jsme iniciovali my, protože jsme potřebovali 
uspořádat hlavně extravilán naší obce, a tak jsme se obrátili na pobočku Státního pozemkového 
úřadu v Břeclavi…“ Se svými zkušenostmi se s vámi podělí starosta obce Jan Helikar. 

Co je možné si představit pod pojmem biokoridor? V případě pozemkových úprav a naší dlouholeté 
praxi jde většinou o nově vysazované plochy liniové zeleně nebo doplnění a rozšíření stávajících 
ploch zeleně podél mezí, vodotečí a komunikací. Podkladem pro naše projektanty pozemkových 
úprav je v tomto případě ÚSES. Většina projektů ÚSES vznikala koncem minulého století a je často 
potřeba je na nové podmínky aktualizovat.

V Lužích – městu, které se nachází v okresu Chrudim Pardubického kraje, absolvovala pozemkové 
úpravy místní část Doly. „U pozemkových úprav jsem nebyla od počátku, jsem v úřadě trochu 
déle, než jeden rok a většina z projektů se projednávala během minulého vedení. Byla jsem ale 
u dořešení některých záležitostí na konci projektu – například ohledně hranic pozemku například 
ohledně hranic pozemku jedné z řešených lokalit,” vysvětluje lužská starostka Veronika Pešinová.

Kaple Panny Marie Ustavičné pomoci u Horšovského Týna, kaple Svaté Trojice v Milavči, kaple 
Panny Marie Pomocné v Trčkově, dvě kapličky v Záhořanech u Litoměřic, kaplička sv. Ambrože 
v Bukovici, kaple Panny Marie v Kladrubech u Beranova, kříž ve Vísce u Jevíčka… To je výčet jen části 
sakrálních staveb ve správě Státního pozemkového úřadu (SPÚ), kterým byl v posledních letech 
vrácen důstojný vzhled.

Schválená novela zákona o pozemkových úpravách nově zavádí možnost provádět pozemkové 
úpravy v případě potřeby řešení vodohospodářských opatření i ve více na sebe navazujících 
katastrálních územích a tím lépe reagovat na změny vyvolané suchem. Upřesňuje také definici 
komplexních a jednoduchých pozemkových úprav, kdy jednoduché pozemkové úpravy mohou být 
nově provedeny i bez výměny nebo přechodu vlastnických práv.

Brány muzea jsou uzavřené, to ale neznamená, že vám muzeum nebude nadále přinášet zábavu 
a ponaučení. Vydejte se na cestu dějinami a současností nejdůležitějšího oboru v lidských dějinách 
– zemědělství online! Prohlédnout si již můžete fotografickou výstavu Jindřicha Šreita,
videoprohlídku expozice Zemědělství s odborným výkladem kurátorky nebo si můžete
ověřit své znalosti v pravidelných vědomostních kvízech. 

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

Seznam krajských poboČek
Státního pozemkového
úřadu:

KPÚ pro Jihoceský kraj

KPÚ pro Jihomoravský kraj

KPÚ pro Karlovarský kraj

KPÚ pro Kraj Vysocina

KPÚ pro Královéhradecký kraj

KPÚ pro Liberecký kraj

KPÚ pro Moravskoslezský kraj

KPÚ pro Olomoucký kraj

KPÚ pro Pardubický kraj

KPÚ pro Plzenský kraj

KPÚ pro Stredoceský kraj
a hl. m. Praha

KPÚ pro Ústecký kraj

KPÚ pro Zlínský kraj

Přidejte se k nám na:

Pomozte nám rozšířit povědomí
o pomoci naší krajině!

Státní pozemkový úřad 
funguje do odvolání v nouzovém režimu
V návaznosti na vládní opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19 
jsme nuceni přistoupit na všech našich pracovištích od úterý 17. března 2020 
na nouzový režim. Současně žádáme, abyste při ohlášeném vstupu do budov 
SPÚ vždy měli zakrytý nos a ústa. Úřední hodiny podatelen jsou stanoveny 
na pondělí a středu od 9 do 12 hodin, ovšem i návštěvu podatelny je nutné 
oznámit telefonicky předem a domluvit si konkrétní čas vašeho příchodu!
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