PROGRAM SEMINÁŘE "KRAJINA NÁS SPOJUJE"
26. 6. PÍSEK
zasedací místnost Městského úřadu Písek,
Budovcova 207/6, 1. patro.

28. 6. TÁBOR
zasedací místnost Městského úřadu Tábor,
Žižkovo nám. 6 (budova matriky, 1. patro).

08.00 - 09.00 prezentace
09.00 - 10.30 PROČ? VÝZNAM KRAJINY A ROSTLIN - 1,5 hod. (Ing. Jaroslav Šíma)
" Empirické přírodní zákony - celistvý pohled na přírodní procesy a jejich souvislosti"
Kdo utváří krajinu a jakým dílem se na tom podílí? Zemědělci, samosprávy, občané,
akademici, krajináři, traktoristi = všichni!

10.45 - 11.45 JAK? TECHNOLOGIE VÝSADBY, VÝSADBOVÝ MATERIÁL, SORTIMENT,
NORMY, POVÝSADBOVÁ PÉČE, OCHRANA NA STANOVIŠTI - 1 hod (Vladimír Kavka)
Zemědělství - osevní postupy, význam výsadby zeleně v sídlech a v krajině, podmínky pro
výsadbu stromů, velikostní kategorie, jakostní parametry, výsadbové technologie, sortiment

12.00 - 12.30 přestávka
12.30 - 13.30 KDE? LOKALIZACE VÝSADEB V KRAJINĚ A POZEMKOVÁ DRŽBA - 1 hod
(Ing. Ilona Frouzová)
LOGIKA, ESTETIKA, HISTORIE, FUNKCE - katastr nemovitostí, Cenia kontaminace, stabilní
katastr, výběr pozemků v KN podle LV, měření v KN, mobilní mapová aplikace s GPS Locus
Map, občanský zákoník, ochranná pásma technické infrastruktury, pozemkové úpravy, ÚSES,
pachty zem. půdy, VKP ze zákona a vyhlášené, stanoviska DOSS, soulad s ÚPD, ...

13.45 - 14.15 ZAČ? DOTAČNÍ TITULY - 1/2 hod. (Ing. Ilona Frouzová)
PPK, POPFK, OPŽP, PRV, MMR, Nadace Partnerství, Nadace ČEZ, ...
princip spolufinancování, podíly %, projektová příprava, administrace žádostí, udržitelnost

14.15 - 14.30 DISKUZE - 1/2 hod. (všichni lektoři)

14.30 INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE (všichni lektoři)
Seminář pořádá Semenec, o.p.s. v rámci projektu Krajina nás spojuje.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Lektoři: všichni lektoři jsou odborníky z praxe, mají zkušenosti z projekční přípravy i
realizace krajinotvorných opatření.

Ing. Jaroslav Šíma: autorizovaný krajinářský architekt, zakladatel Přírodovědného muzea
Semenec, správce veřejné zeleně Města Týn nad Vltavou
Vladimír Kavka: autor krajinářských úprav a revitalizací, expert na biologickou rekultivaci a
biologická hodnocení investičních záměrů
Ing. Ilona Frouzová: projektantka krajinných úprav a vodohospodářských prací

Seminář je zdarma, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Počet účastníků je omezen.

Přihlášky a organizační zajištění:
Mgr. Barbora Šímová, tel.: 604 626 894, e-mail: semenec.ops@gmail.com,
www.muzeumsemenec.cz
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