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MINISTERSTVO ZEMtDtLSTVI

POZEMKOVÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVTCE

SPISOVÁ ZN: 7RP/6402/2011-130714
NAŠE ČJ.: 17612/2011-MZE

Obecní úřad
Vrábče
37001

VYŘIZUJE:
Telefon:
FAX:
E-MAIL:

Ing. Trubačová
387693709
387693720
PU _CESKE_BUDEJOVICE@MZE.CZ

adresa: Rudolfovská 80, 370 78 České Budějovice

DATUM: 27.1.2011

Zahájení aktualizace BPEJ

Pozemkový úřad České Budějovice, jako správní orgán věcně a místně příslušný, dle §
20 písmene i) 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
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 celém katastrálním území
Slavče

Terénní průzkum se uskuteční v období od 1.3.2011 - 31.10.20 II v celém katastr. území
v rozsahu cca 187 ha zemědělské půdy.
Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončeni aktualizace vyloženy k veřejnému
nahlédnutí na Pozemkovém úřadu Ceské Budějovice a Obecním úřadu Vrábče.
Pozemkový úřad České Budějovice žádá Obecní úřad Vrábče o zveřejnění tohoto oznámení
způsobem v místě ~obvyklým.
Pozemkový úřad Ceské Budějovice , ve smyslu § 3 odst. 4 vyhl. MZe č.327/1998 b.,
informuje o zahájení aktualizace BPEJ a jejím rozsahu orgány uvedené v tomto ustanovení.

Ministerstvo zemědělstvi
POZEMKOVÝ úŘAD
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Reditel PU Ceské B ějovice
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Potvrzení o vyvěšení

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Slavče Čj: 1761212011-MZE
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orgánu po rzujícího vyvěšení
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Toto oznámení musí být vyvěšeno 15 dní.

Poznámka:
Po sejmutí zašlete potvrzení o vyvěšení lx zpět Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému
úřadu
Č.Budějovice, Rudolfovská 80, České Budějovice 370 78.



1. Katastrální úřad pro Jč. kraj, KP Č.!3udějovice, Lidická 124, Č.Budějovice
2. Finanční úřad, F.A. Gerstnera 1/5, C. Budějovice
3. Magistrát města, odbor životního prostředí, nJm. Př. Otakara II., Č.Budějovlce
4. Mze CR, agentura pro zemědělství a venkov C.Budějovice, Rudolfovská 80, C.Budějovice
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