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Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci aktualizace BPEJ 
v k. ú. Prostřední Poříčí 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko jako věcně a místně 
příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) 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“), a dle § 4 odst. 1 vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č. 227/2018 Sb., kterou stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup 
pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů, zahájil aktualizaci BPEJ v katastrálním území 
Prostřední Poříčí.  
 
Aktualizace BPEJ je prováděna Státním pozemkovým úřadem, Odborem půdní služby, oddělením půdní služby 
Brno, Kotlářská 931/53. Pro terénní práce prováděné v období od 1. března 2021 – 30. listopadu 2021 je 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v katastrálním území 
Prostřední Poříčí uděleno pracovníkovi Státního pozemkového úřadu, oddělení půdní služby Brno – paní 
Růženě Koutné, která bude používat služební vůz s poznávací značkou 1AZ8649. 
 
Pozemkový úřad žádá obec Prostřední Poříčí o zveřejnění tohoto pověření způsobem v místě obvyklým. 
Po sejmutí zašlete pověření s potvrzením o vyvěšení zpět na adresu pobočky Blansko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Ivana Antlová 
vedoucí pobočky Blansko 
Státní pozemkový úřad 
Otisk úředního razítka 
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