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Dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
v části k.ú. Volárna
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín, jako správní
orgán věcně a místně příslušný, 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, k
zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), a dle platného
znění 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, oznamuje :
zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Volárna
Terénní průzkum se uskuteční v období od 1.7.2021 do 31.8.2021 v části katastrálního území.
Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Státním
pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočce Kolín a na obecním úřadě Volárna.
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín, dle platného
znění vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 227/2018 Sb., informuje o zahájení aktualizace BPEJ a
jejím rozsahu orgány uvedené v tomto ustanovení.
Pobočka Kolín žádá Obec Volárna o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým. Toto
oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
Příloha: Potvrzení o vyvěšení Městys Červené Pečky
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Rozdělovník:
1. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín
2. Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště v Kolíně
3. Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství
4. Státní pozemkový úřad, Odbor půdní služby
5. Obec Volárna
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Potvrzení o vyvěšení

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v části k. ú. Volárna bylo vyvěšeno
-

v papírové podobě

dne: .................................................................

sejmuto dne: ......................................................
-

v elektronické podobě

dne: .................................................................

sejmuto dne: ......................................................

......................................................
razítko, podpis
orgánu potvrzující vyvěšení
a sejmutí

3/3

