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Aktualizace BPEJ v katastrálním území Stružinec u Lomnice nad Popelkou
- pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily jako věcně
a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a)
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“), k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických
jednotek ( dále jen „BPEJ“), a dle § 4 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 227/2018 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 Stružinec
u Lomnice nad Popelkou.
V souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona může Ing. Petr Bezuško, Státní pozemkový úřad, Odbor půdní
služby, na základě pověření č.j. SPU 153680/2021 ze dne 3. 5. 2021, po dobu provádění aktualizace
BPEJ (tj. od 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021) vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti
vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
Poučení:
Výše uvedené pověřené osoby mají povinnost při vstupu na pozemky na požádání vlastníka pozemku
toto pověření předložit společně s občanským průkazem.
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