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Monitoring eroze zemědělské půdy 2021 - žádost o součinnost 
 
 

Vážená paní starostko,  

Vážený pane starosto, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (dále jen „pobočka“) Vás žádá 

o součinnost při monitorování eroze zemědělské půdy v rámci okresu Brno-venkov v roce 2021. 

Monitoring eroze zajišťuje Státní pozemkový úřad prostřednictvím jednotlivých poboček Krajských 

pozemkových úřadů, na základě příkazu ministra zemědělství č. 15/2012 a v součinnosti s dalšími 

organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a orgány ochrany zemědělského půdního fondu. 

Pobočka Brno zajišťuje sběr základních popisných informací o monitorovaných událostech, s cílem 

zaznamenat vznik událostí a popsat okolnosti jejich vzniku, pro okresy Brno-město a Brno-venkov. 

Z tohoto důvodu si dovolujeme požádat úřad Vaší obce/městyse/města, aby se, v případě zjištění 

erozní události na Vašem katastrálním území v průběhu roku 2021, neprodleně obrátil na naši 

pobočku a o události ji informoval. Monitoring se týká jak eroze vodní, tak eroze větrné a také 

monitoringu projevů extrémního sucha na půdách ve Vašich katastrálních územích. 

Předmětné informace budou pobočce sloužit k zajištění monitorování dané události, za účelem 

předcházení těmto jevům a z nich vyplývajících škod na majetku vlastníků nemovitostí, včetně majetku 

obcí. Vzniklá událost bude zdokumentována a vyhodnocena za účasti zástupců pobočky 

pozemkového úřadu, příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, obce a případně 

jiných poškozených. 

 

Přehled monitorovaných erozních událostí v celé ČR je přístupný na webovém portálu monitoringu 

eroze zemědělské půdy: https://me.vumop.cz/app/.  

Zaznamenané a vyhodnocené erozní události jsou zobrazeny ve veřejném registru půdy LPIS: 

http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ a jsou podkladem pro stanovení erozní 

ohroženosti půd a závazného způsobu hospodaření na půdách, kde k erozi dochází. 

 
Obdrží: 
 

Obce okresu Brno–venkov 

 

https://me.vumop.cz/app/
http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/
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Podrobnější popis postupu v rámci součinnosti při monitoringu eroze uvádíme v přiloženém 

dokumentu. Bližší informace týkající se monitoringu eroze lze získat u Ing. Ludmily Podracké, tel. 

606 644 730, e-mail: l.podracka@spucr.cz, která je pověřeným pracovníkem pro monitoring eroze 

zemědělské půdy pro okresy Brno-město a Brno-venkov. 

 
 
 
 
Předem děkujeme za spolupráci v průběhu celého roku 2021. 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Grmela 
vedoucí Pobočky Brno 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
  
 
 
 
 
 
Příloha 
 1. Součinnost při monitoringu eroze 2021 - příručka 
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