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Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Hněvčeves 

 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové, jako 
správní orgán věcně a místně příslušný, podle zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zák. 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 v katastrálním území Hněvčeves. 

Terénní průzkum se uskuteční v období od 12.4.2021 do 30.11.2021 v celém katastrálním území 
v rozsahu 229,89 ha zemědělské půdy. 

 
Aktualizace se zahajuje v souvislosti s vyhlášenými komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Hněvčeves.  
Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení terénního průzkumu vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Státním 
pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Královéhradecký kraj, Pobočce Hradec Králové a na 
obci Hněvčeves. 
 

Pobočka žádá obecní úřad v Hněvčevsi o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým.  
Pobočka ve smyslu § 5 odst. 3 vyhlášky č. 227/2018 Sb., informuje o zahájení aktualizace BPEJ a jejím rozsahu 
dotčené orgány viz rozdělovník. 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Po sejmutí zašlete potvrzení o vyvěšení zpět na adresu: 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové, Haškova 
357/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové. 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný 
vedoucí Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad 
  
 
 
Vyvěšeno dne: 25.3.2021      Sejmuto dne: 

 
Dle rozdělovníku 
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