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OZNÁMENÍ
k zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník (dále jen KPÚ),
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písmene 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 BPEJ a dle § 3 odst. l vyhlášky Mze č.327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci, oznamuje
zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Liběchov.
Aktualizace BPEJ je zjištění změn půdních a klimatických podmínek zemědělských pozemků terénním
průzkumem a jejich vyhodnocení oproti podmínkám, jež charakterizují dosud stanovenou BPEJ.
Aktualizací BPEJ se ověřují a upřesňují, a tím vymezují nové hranice rozdílných BPEJ, popřípadě se
mění číselný kód BPEJ. Za aktualizaci se považuje též zjištění údajů o BPEJ u pozemků, kde BPEJ
nebyly dříve určeny. Aktualizaci zajišťuje, v souladu s § 3 odst. 1 citované vyhlášky, KPÚ
prostřednictvím odborné organizace, jíž je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
Žabovřeská 250, 15627 Praha 5 – Zbraslav.
KPÚ shledal důvody pro aktualizaci podle výše cit. vyhlášky. Terénní průzkum se uskuteční v termínu
do 30.10.2014 v celém katastrálním území, v rozsahu 397,09 ha zemědělské půdy.
Po zpracování výsledků terénního průzkumu budou návrhy změněných map BPEJ vyloženy po dobu 30
dnů k veřejnému nahlédnutí na Městě Liběchov a KPÚ, Pobočce Mělník. O vystavení návrhu změněných
map BPEJ bude KPÚ informovat samostatným oznámením. KPÚ, Pobočka Mělník současně žádá Město
Liběchov o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým.
KPÚ, Pobočka Mělník, ve smyslu § 3 odst. 4 vyhlášky Mze č.327/1998 Sb., informuje o zahájení
aktualizace BPEJ a jejím rozsahu orgány uvedené v tomto ustanovení.

Toto oznámení bude po dobu 15 dnů zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Liběchov, na úřední
desce KPÚ, Pobočky Mělník a na internetové adrese www.eagri.cz.

Ing. Oldřich Smolík
vedoucí Pobočky Mělník

…………………………………..
datum vyvěšení
(razítko, podpis)

………………………………
datum sejmutí
(razítko, podpis)

Poznámka:
Po sejmutí zašlete potvrzené oznámení zpět na adresu: Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Mělník, Bezručova 2901, 27601 Mělník.

Na vědomí:

1)Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, Mladoboleslavská 3671, Mělník

2)Finanční úřad Mělník, Tyršova 105, Mělník
3)VÚMOP v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav
4)Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Bezručova 109, Mělník
5)Státní pozemkový úřad, Pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
6)Městský úřad Mělník, odbor ŽP, odd. ochrany ZPF, 276 01 Mělník

