STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Haškova 357/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Naše značka:
SPU 244818/2021/ST
Spisová značka: SP5181/2021-514201
Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS:
E-mail:

Ing. Michaela Stárková
725548138
z49per3
m.starkova@spucr.cz

Datum:

12. 7. 2021

Dle rozdělovníku

Zahájení aktualizace BPEJ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové, jako
správní orgán věcně a místně příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 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, k zajišťování změn map
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), a dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou
se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
oznamuje
zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Hořiněves.
Terénní šetření a průzkum na místě samém se za účasti dotčených uskutečnil dne 29.června 2021 na parcelách
č. 691, 692, 693, 694 a 695 v k.ú. Hořiněves v rozsahu 0,99 ha zemědělské půdy. Aktualizace se zahajuje na
základě podnětu vlastníka výše uvedených pozemků zapsaných na LV 112 v k.ú. Hořiněves v souvislosti s jeho
žádostí o aktualizaci kvality půdy, která byla při místním šetření potvrzena.
Návrhy změn mapy BPEJ budou po zahájení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Krajském
pozemkovém úřadu pro Královéhradecký kraj, Pobočce Hradec Králové a na Obecním úřadě Hořiněves.
Žádáme Obec Hořiněves o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým a po sejmutí zašlete
oznámení zpět na adresu pobočky.
Oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Pobočky Hradec Králové, Obce Hořiněves
a elektronické desce Státního pozemkového úřadu.
Pobočka Hradec Králové ve smyslu § 5 odst. 3 vyhlášky č. 227/2018 Sb. informuje o zahájení aktualizace BPEJ
dotčené orgány státní správy viz rozdělovník.
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