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ozNÁrueruí
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek

v části katastrálního území smřčék u Žumberku ( 642002)

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim, jako správní orgán Věcně a místně příslušný,
podle zákona ě. 50312012 sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně něktených souvisejících zákonů, ve
znění pozděiších předpisů a podle § 19 zákona č. 13912002 Sb,, o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změné zákona č.22911991 Sb., o úpravě vlastnických Váahů k půdě a jinému zemědělskému
ma.ietku, Ve znění pozděiších předpisů, k zaiišťování změn map bonitovaných půdně eko|ogických jednotek
(dále jen ,BPEJ"), v souladu s § 5 odst. 4 vyhlášky č. 22712018 Sb., kterou se stanoví charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich Vedení a aktualizaci oznamuje, že návrh změn
map BPEJ bude Vyložen po dobu 30 dnů k Veřejnému nahlédnutí

od 20.1.2021 do 19.2,2021

na státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Pardubický kraj, Pobočce Chrudim a na
Obecním úřadě Smrček, kdeje možné uplatňovat po dobu 30 dnů tj. nejpozději do192,2021 (včetně) případné
připomínky a námitky.

Krajský pozemkovt/ úřad pro Pardubický krai, Pobočka Chrudim po Vyhodnocéní došlých Vyjádření provede
aktualizaci BPEJ. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.

Kraiský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Poboěka chrudim žádá tímto obecní úřad Smrček o zveře,nění
tohoto oznámení způsobém v místě obvyklým po dobu 30 dnů. Zároveň ádáme o předání případných námitek
či připomínek k Vwěšenému náVrhu změn BPEJ.

lng, lva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkouý úřad
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Příloha/Přílohy
Potvzení o Vyvěšení: obecní úřad Smrček
Protokol o řeš€ní žádosti na změnu BPEJ s mapou

Rozdělovník:
1. Katastrální úřad pro Pardubický krai, Katastrální pracoviště Chrudim, Novoměstská 172, 537 0'l Chrudim
2. Finanční úřad pro Pardubiďý krai, územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 01 Chrudim lV
3, obecní úřad Smrček, Smrček u Žumberku č.p.61, PsČ 538 51
4. Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředi, Pardubická 67, 537 01 Chrudim lV.
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Potvrzení o vwěšení

oznámeni o vyložení návrhu zněn map BPEJ v části katastrálního území smrček u Žumberku ( 642002 ) bylo
vyvéšeno

ft| kll

sejmuto dne: .!l...?.,..W.Z/,
oBEc 5MRČEK

SN4RčEK 6l
53B 51 Chra5t U ChrUdimi

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Poznámka:
Po sejmutí zašleté pótvrzení o V!^r'ěšení 1x zpět na adresu: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Chrudim, Poděbradova 909, Chrudim lV, 537 01 chrudim
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