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OZNAMENI

o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Krajský pozemkový úřad pro Klálovéhradec\i' kraj, Pobočka Ryclrnov nad Kněžnou, jako
správní orgán věcně a místně příslušný, podlc zákona č' 503/20l2 sb'' o Stá!íím
pozemkové]I ťriadu a o změnč něktedch souvisejících zákonů' a pod1e $ 19 písmene g)

'ákona 
č'139/2002 Sb.' o pozcmkovýcl'r úpravách a pozcrnkol,ých úřadech k zajišťování

změn map bonitovaných pÍrdnč eko1ogicl<)ch jednotek (dále jen BPEJ), v souladu
s ustanoveníln s 4 odst' l vyhlášky Millisterst\a Zemédc]stvi c. 327/1998 Sb.' ve znění
pozdějších piedpisů, kterou sc stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup plo jejich vedení a aktualizaci,

oznamuje,

že návrh znrěn map BPEJ pío k.ú. Záměl bude ly1ožen po dobu 30 dnů k veřejnému
nahlédnrÍí od l0.3.2ol4 do 9.4'2014 na Krajském pozemkovém úřadě plo Královéhradecký
kraj' Pobočce v Rychnovč nad Kněžnou, kde je možnó uplatňovat po stanovcnou dobu 30
dnů připadné přjponlinky a námitky.

Ktajský pozemkový úřad plo Kr'álovéhradecký kraj' Pobočka Rychnov nad Knčžnou po
vyhodnoóení došlých vyjáďení provedc aktuajizaci BPEJ' K později uplatnčným
piipomínkán nebude přihlédnuto'

Klajslqi pozenlkový úřad pro Královéhmdecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou žádá
tím[o obccní úřad v Záměli o zveřejnění lohoto oznámení způsobonr v rnístě obvyklým po
slanovenou dobu ]0 dnů- Zároveň žádáme o potvrzení vyvěšení a sejmutí oznámení
a o piedání případných námitek či připomínek k q.včšcnému návrhu zlněn map BPEJ'
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Mpr. Alena Rufferová
ve.loucí Pobočkv Rvchnov nad Kněžnou
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