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Pozemkové úpravy a tvorba krajiny
K obnově zaniklých polních cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních
krajinotvorných elementů jsou jediným nástrojem pozemkové úpravy.
Pozemkové úpravy jsou nenahraditelným předpokladem pro další vygenerování místních
iniciativ. Je to cesta obnovy ztracených spojení, navázání násilně přerušených či
zapomenutých příběhů, jedná se o oživování míst, která ztratila svá jména, svoji kontinuitu.
Chceme-li přispět k nápravě, pak musíme podporovat ty ozdravné iniciativy, které samy na
venkově vznikají. A zde je právě to významné a nezastupitelné místo pozemkových úprav.
Perfektně odvedená komplexní pozemková úprava ve své projekční části, tak i ve své síle
navržených opatření v plánu společných zařízení, mají ohromnou realizační a motivační váhu.

Pozemkové úpravy pro Obce
Pozemkovými úpravami se ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro
racionální hospodaření vlastníků půdy.
V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná
břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a
zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.Výsledky
pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro
územní plánování. Pozemkové úpravy tedy řeší nové vlastnictví půdní držby a současně se
jimi realizují polní cesty, vodohospodářská, protierozní, ekologická i krajinotvorná opatření.
V současné době jsou pozemkové úpravy využívány jako jeden z nejdůležitějších nástrojů pro
uspořádání a příprava pozemků pro výstavbu dálniční sítě a železničních koridorů.
Pozemkové úpravy jsou nejdůležitějším nástrojem pro racionální uspořádání vlastnických
vztahů k zemědělským a lesním pozemkům a to s ohledem na hospodaření a zároveň s
ohledem na potřeby krajiny. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená
nové polní cesty, rybníky, zeleň v krajině, omezení eroze, což je přínosem pro všechny, kdo
v daném území žijí.
Nejvýznamnějšími partnery pozemkových úřadů při navrhování a realizaci pozemkových
úprav jsou obce a města.Toto jejich významné postavení v pozemkových úpravách vyplývá
nejen ze zákona č. 139/2002 Sb., ale také ze skutečnosti, že právě venkovské obce pochopily
význam pozemkových úprav v oblasti krajinného plánování a rozvoje venkova.
Postavení obce při zpracování projektu pozemkových úprav:
- ze zákona je vždy účastníkem řízení

- zástupce obce je ze zákona členem vytvořeného sboru zástupců vlastníků pozemků, který
spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav a zároveň při jejich realizaci
- jako orgán územního plánování má možnost stanovit podmínky v rámci zahájeného řízení o
pozemkových úpravách
- zastupitelstvo obce schvaluje plán společných zařízení (opatření sloužící ke zpřístupnění
pozemků,protierozní opatření, vodohospodářská opatření, opatření ke zvýšení ekologické
stability)
Přínos pozemkových úprav pro obce a jejich další rozvoj:
- zprůhlední vlastnické vztahy k pozemkům v obvodu pozemkové úpravy
- přispěje k dohledání doposud nezapsaného obecního majetku a k jeho optimálnímu umístění
podle potřeb obce
- vyčlení ze státní půdy původní církevní majetek
- realizací polních cest v rámci schváleného návrhu pozemkových úprav dojde ke snížení
pohybu zemědělské techniky uvnitř obce, propojení obce s okolními sídly i krajinou a
celkovému zvýšení prostupnosti území
- nově vybudované polní cesty mohou sloužit např. jako cyklotrasy a tím turisticky
zatraktivnit danou oblast
- realizací protierozních a vodohospodářských opatření lze docílit vyřešení neškodného
odvedení povrchových voda ochranu území včetně zastavěných částí obce před záplavami
- výsadbou místních prvků ÚSES dojde ke zvýšení ekologické stability krajiny a zvýšení její
estetické hodnoty
- většina pozemků v rámci navržených společných zařízení je převedeno do vlastnictví obce;
tím se zjednoduší jejich realizace a je zajištěna následná péče; posílí se tím také možnost
čerpání dotací z národních programů a fondů EU
- prvky společných zařízení realizovaných pozemkovým úřadem ze státních prostředků či
prostředků EU přechází rovněž do majetku obce
- schválený návrh pozemkových úprav jako nezbytný podklad pro územní plánovaní
zjednoduší a zlevní zpracování územního plánu obce
- u již schválených územních plánů přispěje k větší konkretizaci některých prvků až na úroveň
parcelních čísel, případně může být podkladem pro jejich změnu.

