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Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ
v katastrálním území Košetice.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina (dále jen „KPÚ pro Kraj Vysočina“), jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 písm. g) zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), a dle § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů, zahájil aktualizaci BPEJ v katastrálním
území Košetice.
Aktualizace BPEJ se provádí na pozemcích, které tvoří zemědělský půdní fond, a to v rámci celého
katastrálního území. Zpracovatelem aktualizace je Státní pozemkový úřad, Odbor půdní služby, Oddělení
půdní služby České Budějovice (dále jen OPS), jehož zástupci jsou:
Ing. Miroslav Suk
Ing. Vojtěch Plát

vozidlo Škoda Roomster RZ 1AK 8727
vozidlo Škoda Roomster RZ 1AK 8727

Uvedené osoby mohou dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb. po dobu aktualizace
BPEJ při provádění terénního průzkumu vstupovat a vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky
v katastrálním území Košetice.
Předpokládaný termín provádění terénního průzkumu je v období od 15.3.2018 do 30.11.2018.
KPÚ pro Kraj Vysočina současně žádá Obecní úřad Košetice o zveřejnění tohoto pověření způsobem
v místě obvyklým. Toto pověření se vyvěšuje po dobu 15-ti dnů na úředních deskách KPÚ pro Kraj Vysočina a
Obecního úřadu Košetice.

Ing. Jan Čekal
Zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina
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