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Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Voděrady
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá
Boleslav, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 19 písmeno g) zákona č. 139/2002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 2129/91 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 (BPEJ), uděluje
v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
v katastrálním území Voděrady těmto osobám :
1. Ing. Ivan Žigmund, pracovník VÚMOP Praha
2. Bc. Pavel Beňa, pracovník VÚMOP Praha
Pověření se uděluje na období od 13.6.2013 do 30.8.2013, a to pro výkon činnosti podle
ustanovení § § 19 písmeno g) zákona, tj. pro aktualizaci bonitovaných půdně ekologických
jednotek – terénní půdoznalecký průzkum.
Pověření se týká vstupu a vjezdu na všechny pozemky zemědělské půdy, a vstupu a vjezdu na další
pozemky, pokud je to nutné k přístupu na pozemky zemědělské, a to pro výkon uvedené činnosti
v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví – li zvláštní předpis jinak.
Osoby se na požádání prokážou osobním písemným pověřením Státního pozemkového úřadu,
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Mladá Boleslav Mze,
Pozemkového úřadu Mladá Boleslav.
Toto pověření se oznamuje zveřejněním na úřední desce Obce Luštěnice a úřední desce SPÚ,
Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Mladá Boleslav.

Ing. Eva Krejčíková
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

Otisk úředního razítka

Přílohy:
1. Potvrzení o zveřejnění na úřední desce - pro obec
2. Osobní pověření - Ing. Žigmund
3. Osobní pověření - Bc.Beňa
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