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K čemu je dobrá pozemková úprava?
Pozemkové úpravy jsou jedním původní rozmanitosti krajiny a udr„Realizace pozemkových úprav
z klíčových nástrojů pro rozvoj ven- žení jejích hlavních rysů. Jsou totiž úzce souvisí i s naplňováním prokova, neboť ve veřejném zájmu nejúčinnějším nástrojem krajinné- gramu obnovy venkova, který účinně
nově uspořádávají vlastnická prá- ho plánování a výrazně přispíva- motivuje obyvatele venkova k tomu,
va a s nimi související věcná bře- jí k obnově zanedbané a poničené aby se nejen prostřednictvím samomena. Vytvářejí příznivé podmínky krajiny při respektování požadavků správy, ale i vlastními silami snažipro racionalizaci zemědělské výroby, trvale udržitelné zemědělské pro- li o harmonický rozvoj plnohodnotpřispívají k ochraně a tvorbě země- dukce.
ného životního prostředí, udržovádělské krajiny a také zlepšují hospoCílem pozemkových úprav není ní přírodních a kulturních hodnot
daření s vodou v krajině.
samozřejmě jen dosažení lepšího krajiny a o rozvoj ekologického hosPozemkové úpravy se zároveň hospodaření vlastníků půdy, ale tyto podaření. Neopominutelná je i souvýznamně dotýkají obcí, protože úpravy mají zajišťovat podmínky pro visející realizace tvorby krajinných
napomáhají rozvoji celého správ- zlepšení životního prostředí, ochra- programů, jako např. úprava vodoního území obce. Při tom jsou sou- nu půdního fondu, vodní hospodář- hospodářských poměrů, obnova
časně prosazovány principy ochrany ství atd.
toků a nádrží, budování protierozpůdy, vody a dalších složek životníPro dokreslení obrazu a lepší ní a povodňové ochrany území, sysho prostředí ve venkovské krajině. Je pochopení záměru pozemkových témů ekologické stability, biocendůležité brát pozemkové úpravy jako úprav, uvádím také zajímavý odsta- ter a biokoridorů, obnova remízků
opatření, která povedou k navrácení vec z Wikipedie:
Pokračování na str. 2.
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Pokračování ze str. 1.
nezbytných pro život drobné zvěře, zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest
a v neposlední míře dosažení estetické kvality krajiny.”
Pozemkové úpravy vznikly primárně za účelem funkčního sjednocení pozemků tak, aby bylo zajištěno co nejefektivnější hospodaření na zemědělských pozemcích. Pozemkové úpravy řeší v České republice Státní pozemkový
úřad (dále jen SPÚ) spolu s úřadem Katastrálním, a to na základě
Zákona o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech č. 139/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zákon se mimo jiné řídí vyhláškou
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
Zákon č. 139/2002 Sb. byl již 4x
novelizován, při čemž nejzásadnější byla novela č. 185/2016 Sb.
Náklady na pozemkové úpravy
hradí stát.

Výhody a nevýhody pozemkových úprav
Cíle pozemkových úprav:
Jak jsem již uvedl, cílem pozem• obnovení osobního vztahu lidí kových úprav je v ideálním případě
k zemědělské půdě a krajině scelit pozemky jednotlivých vlastnís důrazem na zvýšení kvality živo- ků do územně logických celků. Historickým vývojem bylo vlastnicta na venkově,
• zpřístupnění pozemků jejich vlast- tví často rozděleno na malé pozemníkům a celkové zvýšení prostup- ky, které se nacházely v různých částech katastrálních území. Vliv mělo
nosti krajiny,
samozřejmě i následné dokupování
• vytvoření podmínek pro racionálpozemků a převody mezi vlastníky.
ní hospodaření na zemědělských
Fotografie ukazuje rozdělení pozempozemcích,
ků jednoho z vlastníků před pozem• důsledná ochrana zemědělské
kovou úpravou.
půdy,
• ochrana kvality vody, zvýšení její
Mezi hlavní výhody úprav tedy
retence v krajině a minimalizace patří:
povodňových škod,
• scelení pozemků v rámci katastrál• obnovení struktury krajiny, zvýšení
ních území do funkčních bloků
její biodiverzity a celkové ekologic- • garance zachování výměr, cen
ké stability.
a vzdáleností v určitých mezích
(viz dále)
Na portálu Ministerstva zemědělství lze dohledat také součas- • úřadem řízený proces (v praxi není
možné aby se na těchto změnách
ný stav pozemkových úprav nejen
dohodli jednotliví vlastníci sami)
v rámci ČR, ale lze dohledat i stav
úprav pro jednotlivá katastrální úze- • transparentnost (vlastníci nemají pocit, že někdo sleduje svůj soumí. Na obrázku vidíte aktuální situakromý záměr a chce je podvést)
ci pozemkových úprav v okolí Rebe• lze zrušit (smluvně) podílové spošovic.
2

luvlastnictví (v rámci pozemkových úprav lze snadněji vyřešit podílové spoluvlastnictví, což
zejména zavedením předkupního
práva je velice zajímavé)
• zrušení pachtovních smluv – často
nevýhodných
Dle zjištěných informací jsou
pozemkové úpravy během na dlouhou trať, tedy na 2-5 let. Samotnému procesu předchází tzv. digitalizace území a zjištění skutečného stavu pozemků přímo v terénu - přeměření výměr, ověření druhu pozemku
(orná půda, les apod.), bonity atd.
Více informací se můžete také
dočíst na www.spucr.cz.
Máte zájem realizovat pozemkovou úpravu v katastrálním území Rebešovice? Přineste žádost
na obecní úřad s čísly pozemků
a souhlasem o zahrnutí do pozemkové úpravy. V případě zájmu
50% a více vlastníků pozemků lze
pozemkovou úpravu realizovat také
v našem katastru.
Zdroje:
Pozemkové úpravy „krok za krokem“ (Státní pozemkový úřad)
ADOL Monitor (Pavel Tomek)
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Vína vinařství „Sonberk, a.s.“ v Zámeckém sklepě v Rebešovicích
Opět i v dalším článku v Rebešovickém zpravodaji Vám představíme moravské střední vinařství, jehož
vína si můžete zakoupit v Zámeckém sklepě v Rebešovicích. Bude jím tentokráte vinařství z mikulovské podoblasti. Vinařství Sonberk, a.s. Popice bylo založeno
v roce 2003. Na své vinici navázalo na tradici starobylé vinice produkující královská vína. Nedlouho po svém
vzniku se zařadilo mezi významná vinařství z pálavských
kopců a celé Moravy. Toto vinařství patří mezi moderní
a pokroková vinařství, která určují trend a směr výroby
„moravského vína“.
Opravdu k velkému zviditelnění přispěla stavba budovy nového vinařství, které bylo zkolaudováno v květnu
2008 a bylo postaveno dle návrhu známého architekta
Josefa Pleskota.
Vínařství se snaží snoubením země a slunce na vinici
Sonberk vytvářet víno s vlastním rukopisem a toto se jim
velice daří. Sprašová vinice Sonberk, založená již ve 13.
století, s ojedinělým výhledem na nejkrásnější dominantu Moravy - druhohorní pohoří Pálavy - je místem
se skutečným geniem loci. Vinařství vytváří novodobou
historii z jedinečného místa, unikátní vinice a rukopisu
lidí, tvořících srdcem. Na více než 40 hektarech pěstuje zejména Ryzlink rýnský, Pálavu a Tramín, způsobem
šetrným k životnímu prostředí. Z ručně sklízených vlastních hroznů vyrábí do 150 000 lahví bílých, pouze přívlastkových vín charakteristických výraznou ovocností,
originální šťavnatostí, vysokou mineralitou a vzrušující
kořenitostí.
Vinařství může dlouhodobě těžit ze spolupráce uznávaného vinohradníka Romana Slouka a sklepmistra
z významné vinařské rodiny Oldřicha Drápala ml.
Vinařství se svými víny sklidilo mnoho úspěchů
na domacích i zahraničních soutěžích a výstavách.
Sonberk je držitelem platinové medaile Best in Show
v kategorii suchých aromatických vín, dále platinové

medaile Best in Category v regionální kategorii sladkých
vín a Mezinárodního ocenění Nejlepší bílé suché víno
střední a východní Evropy z oborově nejprestižnější soutěže Decanter World Wine Awards.
Sonberk je zatím jediné moravské vinařství uváděné zároveň ve Financial Times, New York Times a Wall
Street Journal. Získalo 91 bodů v americkém Wine & Spirits jako jedno z nejlepších vín Evropy. Každoročně uveden do Salonu vín – 100 nejlepších vín ČR. Stal se absolutním vítězem soutěže Vinařství roku v roce 2013 a vítězem v kategorii v roce 2015, byl finalistou v letech 2009,
2012 a 2014. Pravidelně nechybí v průvodci 1000 Vins
du Monde, byl vždy finalistou a dvakrát šampionem největší tuzemské soutěže Prague Wine Trophy hodnotící
domácí a dovozová vína. Má plný počet ocenění v Průvodci českými a moravskými víny a v neposlední řadě je
finalistou prestižní mezioborové soutěže Design roku.
Přijďte si tedy vybrat ze skvělých vín zalitých pálavským sluncem.
(autor: Ing. Bohumil Semerád)

Na 10. veřejném zasedání ZO Rebešovice se projednalo:
• oprava chodníku na ulici Rajhradická
• pan starosta seznámil zastupitele o probíhání jednání s Policií ČR
o umístění radaru, popř. vybudování přechodu pro chodce na hlavní ulici (Chrlická, Rajhradická).
• rozpočtové opatření č. 2/2020 ze
dne 13. 02. 2020
• účetní závěrka obce za rok 2019
• závěrečný účet obce
• výběrové řízení na zhotovitele projektu: ,,Prodejna potravin
Rebešovice č. p. 102 změna v uží-

vání a zateplení objektu“
mentace pro společné povolení
• prominutí dluhu nájemkyni paní
na prodloužení místní komuniE. Šustrové (restaurace na Zámečkace a inženýrských sítí na parc. č.
ku) ve výši 10 000 Kč
367/1; 367/17; 367/15 a další v k.ú.
• dočasné prominutí nájemnéRebešovice – doplnění. V ceně
ho a placení záloh na energie
203 000 Kč bez DPH
v obchodě po dobu rekonstrukce • změny Územního plánu Rebešo- ,,Prodejna potravin Rebešovice
vice dle zaslaných žádostí
č. p 102 změna v užívání a zatep- • technickou studií – Revitalizace
lení objektu“
biotopu slepého ramene Svratky,
• uzavření veřejnoprávní smlouvy
v k. ú. Rebešovice
pro agendu přestupků s Městem • program kinematografu bratří
Šlapanice
Čadíků, který se uskuteční 3. – 6.
• vyhotovení projektové dokuzáří 2020
3
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Seznam evropských zemí
podle míry rizika nákazy
Mapa znázorňuje systém označující bezpečné země pro cestování,
tzv. semafor. Barvy na mapě označují závažnost vývoje covid v dané zemi.
Zeleně jsou bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem
nákazy. Do zeleně a oranžově označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při
návratu zpět. Test na covid bude vyžadován při cestě z červeně označených
zemí. Na občany a rezidenty zemí
EU+, které spadají od oranžové a červené kategorie, se budou nadále vztahovat podmínky pro vstup definované
ochranným opatřením Ministerstva
zdravotnictví (např. nadále platí, že
občané těchto zemí nemohou do ČR
cestovat za turistickým účelem). Podmínky vymezené ochranným opatřením platí obdobně i pro občany ČR,
kteří mají bydliště v jiném členském
státě EU. Pokud země jejich bydliště spadá do oranžové nebo červené
kategorie, musí občané ČR s bydlištěm v této zemi předložit po vstupu
do ČR test nebo podstoupit karanténu, pokud nesplňují jednu z výjimek
vymezenou opatřením.
Seznam zemí bude aktualizován
v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické situace.
(zdroj: https://www.mzcr.cz/)
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Co všechno vám může nabídnout chytře komunikující obec
ní Rozhlas v budoucnu využít i třeba
vandalismus, jednoduše přes aplik vytváření jednoduchých minirefekaci v mobilním telefonu. Aplikarend a průzkumů. Bude tedy možné
ce je bezplatnou součástí platforv reálném čase konzultovat některá
my Mobilní Rozhlas
rozhodnutí s občany, což samosprávě • Můžete jednoduše pomáhat souumožní plánovat další kroky.
sedům – třeba při hledání ztraceZní to poměrně chytře, viďte? Proných věcí nebo zatoulaných zvířat
K čemu slouží Mobilní Rozhlas to také patří Mobilní Rozhlas do sku- • Více peněz na důležité věci –
Mobilní Rozhlas není pouze moder- piny chytrých, tedy SMART nástrojů.
Mobilní Rozhlas je levné a efektivní obdobou klasického obecního rozBOX
ní řešení obecní komunikace
hlasu. Nabízí občanům mnohem víc.
• Lepší znalost svých obyvatel, proKombinuje možnost rozesílek SMS Co může nabídnout chytře
tože od nich má pravidelnou zpětzpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž komunikující obec?
nou vazbu
//BOX
umožňuje přímou komunikaci mezi • Neunikne vám žádná důležitá
Proč se zapojit
obecním úřadem a občany. Důležiinformace, i když jste třeba v práci
tá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste
Do chytré komunikace se svou obcí
nebo na dovolené
kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilní • Sami si volíte, jaké informace chce- se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se
Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze
do systému zaregistrovat a nastavit si
te dostávat
k jednostrannému informování o dění • Máte možnost se zapojit do dění preference toho, jaké informace chcev obci, ale umožňuje vám také na jedv obci a jednoduše sdělit vedení te od své obce získávat. Budete tak
notlivá sdělení reagovat.
dostávat skutečně jen ty zprávy, ktesvůj názor
Starosta tedy vidí nejen komu bylo • Máte šanci nahlašovat problé- ré vás budou zajímat. Registrovat se
sdělení doručeno, ale také reakce přímy v obci, jako je nepořádek nebo můžete online na webu obec.mobiljemců. Díky tomu může obec Mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu,
nebo vyplněním tištěného formuláře
na svém Obecním úřadu.
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá
upozornění, přičemž starostové mají
možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší
Tímto bychom vás chtěli informovat o prázdninovém
ulici bude plánována odstávka, dostatenisovém kempu v obci Rebešovice. Tenisový program je
nete o ní informaci přímo na telefon
zajištěn od 9 do 15 hodin. Na děti zde čekají lekce tenisu,
v podobě SMS. Občany, kterých se
obratnostní dovednosti, hry a plno zábavy. O trénink se starají
trenéři s několikaletou praxí tenisu.
odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na odstávku, havárii nebo blokoKemp bude probíhat ve sportovním areálu v obci Rebešovice.
vé čištění je Mobilní Rozhlas skvěle
V případě zájmu o tenisové lekce lze domluvit i tréninky
využitelný i v případě krizových situběhem školního roku.
ací. Obec může občany varovat před
Cena týdenního kempu je 2990,- Kč. Je možné dohodnout
nebezpečím a zároveň od nich získáindividuální cenu pro sourozence. Zálohu 1000,- Kč je třeba zaplatit
vat zpětné reakce. Skrze automatizodo 1. 6. 2020. V ceně je zahrnuto: trenéři, míčky, zapůjčení
vané telefonní hovory pak lze i třeba
sportovního načiní a oběd.
Bližší informace na tel.: 605 985 297
koordinovat dobrovolné hasiče.
Podstatou Mobilního Rozhlasu
Těšíme se na vás
je, aby se potřebné informace vždy
Jonáš Zajíc
dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl
mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným doručením a přečtením ze strany občana. Zapojte se
tedy a ujistěte se, že Vám již z dění
v obci nic neunikne.
Víte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas a je tedy schopna chytré a efektivní komunikaci s občany? Zapojte se do komunikace o dění
v obci i vy. Zaregistrovat se můžete
zcela zdarma.
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Oprava obchodu
Po dlouhých letech čekání připravilo obecní zastupitelstvo generální opravu obchodu v Rebešovicích. Ve skoro havarijním stavu jsou
rozvody el. energie, střechou zatéká. Po vypracování projektu panem
Ing. arch. Kopřivíkem, vybralo zastupitelstvo výběrovým řízením firmu
na opravu. Firma již přivezla kontejnery, aby si nájemce mohl vystěhovat všechny své věci a zboží dlou-

hodobé spotřeby. Přední část prodejní plochy zůstane stále otevřena pro občany. Od července se
začne opravovat zadní část. Budou
se měnit okna, dveře, komplet střecha, předělávat rozvody el. energie,
vody a odpady. Dále příčky v obchodě, kvůli modernizaci. Po dohodě s panem Mátlem, který ukončil
nájem se bude opravovat postupně
i místnosti, kde je vstup z boční čás-

Výsledky Tenis dvouhry Rebešovice 2020
1.
2.
3-4.

místo
místo
místo

5.-8.

místo

Tůma Pavel – Brno
David Orság – Vyškov – Rebešovice
Radek Černý – Rebešovice
Karel Tůma – Vyškov -Rebešovice
Černý Libor
Handl Petr
Vladimír Jeřábek
Sekanina Jiří ml.

Zúčastnilo se 18 účastníků

77

ti, aby zde mohla být uložena technika pro úklid obce a lepší zázemí pro
zaměstnance obce. Po opravě zadní části obchodu se přemístí prodejna do prostřední části a opraví
se i přední část. Nakonec se budova
zateplí a udělá se fasáda. Tato oprava
by měla být dokončena na konci září.
Už se těšíme na nové opravené prostory a nový vzhled budovy, kterou
vlastní obec, a která si již tuto opra-
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