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Pověření ke vstupu na pozemky

Aktualizace BPEJ v k.ú. Slavče - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu
činnosti

Pozemkový úřad České Budějovice Idále jen "pozemkový úřad"l, jako věcně a místně
příslušný správní úřad dle ustanovení § 19 písmo a! a § 20 odst. I písmo bl 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 Idále jen "zákon"l zahájil v souladu s vyhláškou 327/1998 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. I zákona v katastrálním
území Slavče aktualizaci BPEJ.

Zpracovatelem aktualizace BPEJ je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Zabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav.
Zástupci zpracovatele: Ing. Josef Brouček, PhD. a Bc. Daniel Sobol

mohou dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění
aktualizace BPEJ a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,
nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

Vznikne-Ii vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku
v důsledku výkonu činnosti aktualizace BPEJ,mají právo na náhradu této újmy v penězích.
Právo na náhradu újmy musí být uplatněno u pozemkového úřadu jde-li o porosty,
nejpqzdě]] do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do I roku ode dne
jejíiMi~~triniká /§ 6 odst. 10 zákona!.
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Potvrzení o vyvěšení

Oznámení o pověření vstupů a vjezdů na pozemky při aktualizaci BPEJ v katastrálním území Slavče

bylo vyvěšeno dne: ..t.f.. ..~ ../1

sejmuto dne: .

raz' o a podpis
orgánu potvrzujícího vyvěšení

a sejmutí

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.


