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O Z N Á M E N Í 
  

o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 
 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, 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 (dále jen „zákon“), k zajišťování změn map 
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), v souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek 
a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že 
 
dnem 3. 1. 2018 byla ukončena drobná aktualizace BPEJ v katastrálním území Mečichov (kód k. ú. 692409) 
okres Strakonice. 
 
Ke dni 3. 1. 2018 je také vyhlášena platnost nové mapy BPEJ v katastrálním území Mečichov. 
 
A žádá tímto Obecní úřad v Mečichově, o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým. Po 
skončení lhůty pro vyvěšení potvrďte a vraťte na adresu Pobočky Strakonice. 
 
Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočky Strakonice a Obecního úřadu v Mečichově. 
 
 
 
 
Ing. Richard Valný 
vedoucí Pobočky Strakonice 
Státní pozemkový úřad 
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Obec Mečichov 
Pan 
Josef Sýkora 
starosta 
č. p. 3 
387 36 Mečichov 

 


		2018-01-05T06:37:57+0100
	Ing. Richard Valný
	Podpis




