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Vec: oznámení o zahájení aktualizace BPEJ (bonitovaných pudne ekologických jednotek)

Ministerstvo zemedelství, Pozemkový úrad Prerov oznamuje dle § 3 odst.3
vyhlášky Ministerstva zemedelství c.327/98 Sb. v platném znení, kterou se stanoví
charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci, zahájení aktualizace
bonitovanvch Dudne ekolo~ickvch jednotek (dále BPEJ) na zemedelskvch DozemcÍch
v

v

katastrálním území KRENOVICE U Kojetína

Ministerstvo zemedelství, Pozemkový úrad Prerov, na základe terénního
šetrení v kat.území Krenovice u Kojetína a z duvodu plánovaného zahájení pozemkové
úpravy v citovaném kat.území v dusledku výstavby dopravní infrastruktury (dálnice) shledal
podnet pro aktualizaci BPEJ. Aktualizace BPEJ znamená zjištení zmen pudních a
klimatických podmínek terénním pruzkumem a jejich vyhodnocení oproti podmínkám jež
charakterizují dosud stanovenou BPEJ (napr. pokud došlo na zemedelských pozemcích ke
zjevným a podstatným zmenám v dusledku povodne, sesuvu pudy, výrazné degradaci a
destrukci pudy erozí, zásadní zmene hydromorfismu pudy nebo pri nesprávném drívejším
urcení BPEJ). Aktualizovaná data BPEJ budou využita pri zpracování podkladu pozemkových
úprav ve výše uvedeném katastrálním územÍ.
Terénní pruzkum pro vyhodnocení aktualizace BPEJ bude provádet poverený

pracovníkVýzkumnéhoústavu melioracía ochranypud Praha (VUMOP),pracovišteBrno Ing.Jirí Obrš1ík, v termínu od dubna r. 2006 do konce ríjna r. 2006. V tomto termínu
pracovníci provedou terénní šetrení pochuzkami, zaráženými sondami sOlldovacítycí do
hloubky 100 cm nebo podle potreby kopanými sondami. Zverejnením oznámení o aktualizaci
BPEJ prostrednictvím príslušného obecního úradu zpusobem v míste obvyklým jsou
informováni vlastníci zemedelských pozemku o techto aktivitách. Po ukoncení terénního
pruzkumu budou .zpracovány návrhy zmen BPEJ do tisku map 1:5000 a do mapového
podkladu v merítku katastrální mapy.

'.

Pozemkový úrad zajistí vyložení
návrhu aktualizovaných map BPEJ
k verejnému nahlédnutí v pozdeji upresnených termínech v prosinci r.2006 až lednu
r.2007 na Obecním úrade v Obci Krenovice u Kojetína podle ustan. § 4 odst.l citované
vyhlášky. V této lhute muže každý uplatnit k návrhu písemné vyjádrení u Ministerstva
zemedelství, Pozemkového úradu Prerov, Wurmova c.2, Prerov. O tomto termínu bude
verejnost informována samostatným sdelením.

Po vyhodnocení došlých vyjádrení provede pozemkový úrad na základe výsledku
aktualizace zmenu map BPEJ na príslušných mapových podkladech a vyznací na techto
mapách datum jejich platnosti. O ukoncení aktualizace BPEJ bude pozemkový úrad písemne
informovat katastrální úrad, orgán ochrany zemedelského pudního fondu, financní úrad a
územní odbor Ministerstva zemedelství CR, zároven požádá príslušnou obec o zverejnení
sdelení o ukoncení aktualizace BPEJ- § 4 odst.2 citované vyhlášky.

S tímto oznámením bude verejnost seznámena prostrednictví Obce Krenovice u
Kojetína zpusobem v míste obvyklým.'
.
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