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Zaháiení aktual izace BPEJ

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický krai, Pobočka Chrudim, jako správní orgán věcně a místně příslušný,
podle zákona č. 50312012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některyích souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 13912002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 22911991 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 § 4 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č,22712018 Sb., klerou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických iednotek a postup pro iejich vedení a aktualizaci, ve zněni
pozdějších předpisů, oznamuje

zahájéní aktualizace BPEJ v katastrálním území Smrček u Žumberku

Terénní průzkum se uskuiečnil dne 27.11,2019 v dotčené části katastrálního území, Keré se týká pozemkové
parcely 147t8 v k.ú. Smrček u Žumberku ( 642002 ) v rozsahu 0,4882 ha zemědělské půdy. Aktualizace se
zahajuje na žádost V|astníka o aktualizaci BPEJ v předmětné části katastrálního území Smrček u Žumberku.

NáVrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k Veřejnému nahlédnutí na stáiním
pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Pardubický kraj, Pobočce chrudim, Krajský
pozemko\^ý úřad, Pobočka Chrudim žádá Obecní úřad Smrček o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v
místě obvyklým ( na úřední desce).
Krajský pozemkový úřad, Pobočka Chrudim ve smyslu § 5 odst. 3 vyhlášky č. 22712018 Sb., informuje o
zahájení aKualizace BPEJ a jejím rozsahu orgány uvedené v tomto ustanovení,

íng. lva Bosáková
Vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad
otisk úředního razítka
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Potvrzení o vyvěšení

Oznámenío zahájen í aktualizace BPEJ v k.ú. Smrček u Žumberku bylo vyvěšeno

l ,[ 05. 2020

dne:,...,.,....._..,....

2 B. 05, 2020

sejmuto dne:

OBEC SMRČEK
SMRčEK 6 ]

538 5'l chrast u chrudimi

Toto oznámení musí být Vyvěšeno po dobu '|5 dnů.

Poznámka:
Po sejmutí zašlete potvzení o vyvěšení 1x zpět na adresu: Krajshý pozémkový úřad pro Pardubický kraj,
Poboóka chrudim, Poděbradova 909, Chrudim lV, 537 01 Chrudim
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