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Vyhláška - oznámení o vyložení návrhu BPEJ k.ú. Slavče

Vyhláška - oznámení

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.l vyhlášky
MZe Č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví charakteristika
BPEJ a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, předkládá po dobu 30 dnů k veřejnému
nahlédnutí zpracovaný návrh aktualizace BPEJ

v celém katastrálním území Slavče

Zpracovaný návrh aktualizace BPEJ je vyložen k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu
Vrábče a na Pozemkovém úřadu České Budějovice , Rudolfovská 80, 7. patro.
Případná stanoviska a připomínky k návrhu je možno podat písemně ještě 15 dnů po uplynutí
30-ti denní lhůty pro vyložení návrhu.
K později uplatněnému vyjádření nebude přihlédnuto.
Informace k aktualizaci budou podány na Pozemkovém úřadu 7.patro u ing.Trubačové - tel.
387693709, nebo ing. Maršálkové tel. 387693 707 .
Pozemkový úřad České Budějovice žádá Obecni úřad Vrábče o zveřejnění této vyhlášky-
oznámení způsobem v. místě obvyklým.
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Potvrzení o vyvěšení:

Vyhláška - oznámení o aktualizaci BPEJ v katastrálním území Slavče
Čj: 162828/2011-MZE-130714
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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, 370 78 Č.Budějovice
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