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DATUM: 23. 3. 2016   
  

OZNÁMENÍ 
k pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v k.ú. Nedomice 

 
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, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 19 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) dle § 3 odst. 1 vyhlášky MZe                        
č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci,      
ve znění pozdějších předpisů 

pověřuje 
 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona níže uvedeného pracovníka Státního pozemkového 
úřadu, oddělení půdní služby České Budějovice,            
 

Ing. Vladimíra Pešla 
 
ke vstupu a vjezdu na pozemky v katastrálním území Nedomice (v nezbytné míře i na pozemky 
v sousedních k.ú.), a to v nezbytně nutném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou k provádění 
terénního půdoznaleckého průzkumu pro zpracování aktualizace BPEJ.  
 
Platnost pověření: do 31. 12. 2016. 
  
Toto oznámení bude po dobu 15 dnů zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Nedomicích, na 
úřední desce KPÚ, Pobočky Mělník a na internetové adrese www.eagri.cz 
Pobočka Mělník žádá Obecní úřad Nedomice o zveřejnění tohoto oznámení. Po sejmutí zašlete 
oznámení s potvrzením o vyvěšení zpět na výše uvedenou adresu Pobočky Mělník. 
 
  
  
  
Ing. Oldřich Smolík 
vedoucí Pobočky Mělník 
Státní pozemkový úřad 

Otisk úředního razítka 

 
  
Vyvěšeno dne:  
 
Sejmuto dne: 
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