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OZNÁMENÍ
o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

v k.ú. "Dolní Bečva"

Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Vsetín jako příslušný správní úřad podle ust. § 20
odst. 1 písmo i) zák.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 zněni pozdějších předpisů, shledal, v katastrálním území .Dolni
Bečva" ve smyslu § 3 odst. 1 vyhlášky 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a postup pro jejich vedeni a aktualizaci,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"), důvody pro aktualizaci BPEJ v k.ú. Dolni
Bečva, a tímto ji v souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky zahajuje. Zahájení aktualizace BPEJ bylo
oznámeno již v loňském roce. V důsledku redukcí finančních prostředků na funkční
úkoly útvarů MZe však došlo k vypovězení dohody o realizaci "Plánu aktualizace BPEJ
pro rok 2009" ze strany VÚMOP, v.v.i. a aktualizace BPEJ v k.ú. Dolní Bečva nebyla
v r. 2009 provedena.

Aktualizací BPEJ se podle § 3 odst. 1 vyhlášky rozumí zjištění změn půdních a klimatických
podmínek zemědělských pozemků terénnim průzkumem a jejich vyhodnoceni oproti
podmínkám, jež charakterizují dosud stanovenou BPEJ. Aktualizací se ověřují a upřesňují, a
tím vymezují, nové hranice rozdílných BPEJ, popřípadě se mění číselný kód BPEJ.
Za aktualizaci se považuje též zjištěni údajů o BPEJ u pozemků, kde BPEJ nebyly dříve
určeny. Důvodem pro aktualizaci je rovněž potřeba doplněni a upřesnění celostátní databáze.

Aktualizaci v k.ú. Dolni Bečva provedou pověření pracovnici Výzkumného ústavu meliorací
a ochrany půdy Praha, v.v.i., pracoviště Brno.

V rámci aktualizace BPEJ budou od 3.5.2010 do 29.10.2010 provedeny terénní práce
(terénní průzkum). Následně pak bude vyhotoven návrh změněné mapy BPEJ, který bude
v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky vystaven po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na



Obecním úřadě v Dolní Bečvě. O lhůtě, po kterou bude možno do tohoto návrhu
nahlédnout, a lhůtě, ve které může každý uplatnit k návrhu písemné vyjádření u
pozemkového úřadu, bude veřejnost informována způsobem v místě obvyklým.

V souladu s § 4 odst. 2 vyhlášky pozemkový úřad po vyhodnocení došlých vyjádření
veřejnosti provede na základě výsledků aktualizace změnu map BPEJ na mapovém podkladu
a vyznačí na změněných mapách BPEJ datum jejich platnosti, a tím aktualizaci ukončí.
Sdělení o ukončení aktualizace BPEJ bude zveřejněno způsobem v místě obvyklým.

Toto oznámení musí být zveřejněno po dobu 15-dnů způsobem v místě obvyklým.
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