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OZNÁMENÍ
k pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v k.ú. Liběchov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník (dále jen
Pobočka Mělník), 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 ust. § 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 (dále jen „zákon“), který zajišťuje změny a aktualizaci map bonitovaných
půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ),
pověřuje dle ust. § 6 odst. 9 zákona po dobu aktualizace BPEJ níže uvedeného pracovníka
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., pracoviště České Budějovice, ke vstupu
a vjezdu na pozemky v katastrálním území Liběchov a v nezbytné míře na pozemky
v sousedních k.ú., v rozsahu nutném k provádění terénního průzkumu v rámci aktualizace BPEJ.
Pověřeným zástupcem VÚMOP, v.v.i. je: Ing. Josef Brouček
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ bylo zveřejněno na úřední desce obecního úřadu a úřední
desce Pobočky Mělník dne 15.5.2014. Terénní průzkum bude probíhat na etapy v termínu do
30.10.2014, a to dle možností pracovníka VÚMOP a stavu počasí.
Pobočka Mělník současně žádá Město Liběchov o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě
obvyklým. Toto oznámení bude po dobu 15 dnů zveřejněno na úřední desce Městského úřadu
Liběchov, na úřední desce Pobočky Mělník a na internetové adrese www.eagri.cz.
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