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Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v
katastrálním území Tlumačov u Domažlic (Vyhláška)

OZNÁMENÍ
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, jako správní orgán věcně a místně
příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, a podle § 19 písmene g) 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 vedení a aktualizaci (dále jen vyhlášky) a "Pokynů pro zavedení údajů o vztahu bonitovaných
půdně ekologických jednotek k parcelám do katastru nemovitostí České republiky, pro jejich vedení
a aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek" schválených Ministerstvem zemědělství
ČR dne 26. 8. 2000 č.j. 1547/99-5010 a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 26. 8.
1999 č.j. 2846/1999-23 (dále jen pokynů), za účelem jednotného vedení celostátní databáze
aktuálních údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen BPEJ) v číselném a
mapovém vyjádření, revizi současného stavu půdních a klimatických podmínek zemědělských
pozemků v k.ú. Tlumačov u Domažlic, číselný kód ČSÚ 767573, včetně posouzení přesnosti
vymezení BPEJ prováděné v letech 1970-1971 na základě Usnesení vlády č. 101/1971, a poté
shledala důvody pro aktualizaci, resp. pro doplnění a upřesnění údajů o BPEJ v tomto katastrálním
území.
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice nyní v souladu s ust. § 3, odst. 3, 4
shora citované vyhlášky

oznamuje

zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Tlumačov u Domažlic
veřejnosti.
Vlastní aktualizaci, spočívající v podrobném terénním průzkumu, jeho následném vyhodnocení a
vyjádření návrhu změn map BPEJ na mapovém podkladu, provede Státní pozemkový úřad, Odbor
1/2

půdní služby, Oddělení půdní služby České Budějovice v souladu s Pokynem č. 22, č.j. 1547/995010 a 2846/1999-23, ze dne 26. 8. 1999, pro zavedení údajů o vztahu BPEJ k parcelám do
katastru nemovitostí ČR, pro jejich vedení a pro aktualizaci BPEJ.
Terénní průzkum bude prováděn v měsících březen – listopad 2018, v rozsahu celého
katastrálního území Tlumačov u Domažlic.
Návrhy změn map BPEJ a po ukončení aktualizace již změněné mapy BPEJ, budou vyloženy
k veřejnému nahlédnutí na Krajském pozemkovém úřadě pro Plzeňský kraj, Pobočce Domažlice,
Haltravská 438, Domažlice, číslo dveří 29 a na Obecním úřadě Tlumačov v předem stanovených a
veřejnosti oznámených termínech.
Toto oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Tlumačov u Domažlic se vyvěšuje po dobu 15
dnů na úřední desce Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Domažlice a na
úřední desce Obecního úřadu Tlumačov. Současně se oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú.
Tlumačov u Domažlic (písemnost) zveřejňuje na internetové adrese www.eagri.cz (úřední deska
správního orgánu), tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
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