Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta v Českých Budějovicích
ve spolupráci se

Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro
Jihočeský kraj

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

„Pozemkové úpravy ve střední Evropě“

a workshop Státního pozemkového úřadu

3. 11. – 4. 11. 2016

v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty

Motto konference
„Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit.
Natura duce errare nullo modo possumus“

CÍL KONFERENCE
Přiblížit nové poznatky vědy a výzkumu praxi. Konference je určena akademickým
pracovníkům, projekční sféře a zaměstnancům státních úřadů zabývajících se projektováním
pozemkových úprav a nakládání s krajinou. Z tohoto důvodu byli osloveni jednotliví
přednášející z ČR a sousedních států, kde je podobná problematika v řešení pozemkových
úprav. Podrobný rozpis přednášek bude uveden ve druhém cirkuláři.
CÍL WORKSHOPU
Pozemkové úpravy, provázanost teorie s prací, poznatky zkušenosti a výsledky v oblasti
pozemkových úprav a jejich realizací z kraje Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského.

TEMATICKÉ OKRUHY


Voda a protipovodňová ochrana
o Garant sekce: doc. Ing. Karel Vrána, CSc.



Eroze
o

Garant sekce: prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.



Krajina
o Garant sekce: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.



Legislativa a financování pozemkových úprav
o Garant sekce: JUDr. Rudolf Hrubý

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.
email: ondr@zf.jcu.cz
Ing. Jana Moravcová, Ph.D.
email: moravcova.janca@seznam.cz
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
email: e.schmidtmajerova@spucr.cz
Ing. Marek Pultr

email: m.pultr1@spucr.cz

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
Jednotlivé přednášky budou prezentovány oslovenými odborníky. V rámci konference bude
posterová prezentace vědeckých výstupů určená především pro mladé vědecké pracovníky.
Posterové abstrakty budou součástí sborníku.
3. 11. 2016

Odborný program od 9:00 do 17:30
Společenský večer s rautem a hudbou od 19:00

4. 11. 2016

Workshop SPU od 9:00 do 16:00

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ


koleje JU,



nabídka hotelů, penzionů v ČB



parkování možno na parkovišti v areálu ZF JU

Dopravu a případné ubytování do místa konání konference si účastníci zajišťují sami.

STRAVOVÁNÍ
Oběd a společenský večer s rautem pro účastníky konference bude zajištěn v prostorách
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Občerstvení v době konference bude
v konferenčních prostorách.

VLOŽNÉ NA KONFERENCI
1.100 Kč,
doktorandi s posterovým vystoupením 300 Kč
Vložné obsahuje:

Konferenční materiály
Oběd
Občerstvení v době konference
Společenský večer

Sborník konference bude v elektronické podobě.

