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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ

vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
v části katastrálního území Protivec u Žlutic (p. p. č. 55/1, 55/2, 992/19 - dříve 220/3, 322/2, 2283,
2315/6 - dříve 2326/2, 2530/2 a 2666/1, v části katastrálního území Žlutice (p. p. č. 1366/1), v části
katastrálního území Záhořice (p. p. č. 24, 479, 695/1), vše obec Žlutice a v katastrálním území Zbraslav
(p. p. č. 298/2), obec Štědrá, vše okres Karlovy Vary
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 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“), v souladu s § 5 odst. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 227/2018 Sb., o charakteristice
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje, že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí
od 3. 12. 2019 do 2. 1. 2020
na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Karlovarský kraj, na Městském úřadě
ve Žluticích a na Obecním úřadě ve Štědré, kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů, tj. nejpozději
do 2. 1. 2020 případné připomínky a námitky.
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ.
K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj žádá tímto Městský úřad ve Žluticích a Obecní úřad ve Štědré,
o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklém po dobu 30 dnů. Zároveň žádáme o předání
případných námitek či připomínek k vyvěšenému návrhu změn BPEJ.

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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Přílohy pro Městský úřad ve Žluticích:
- potvrzení o vyvěšení na úřední desce
- Protokol o domapování BPEJ č.j. SPU 458135/2019 – pro část k.ú. Protivec u Žlutic (p.p.č. 55/1,
55/2, 992/19 - dříve 220/3, 322/2, 2283, 2315/6 - dříve 2326/2, 2530/2 a 2666/1, pro část k.ú.
Žlutice (p.p.č. 1366/1), pro část k.ú. Záhořice (p.p.č. 24, 479, 695/1), vše obec Žlutice,
Přílohy pro Obecní úřad ve Štědré:
- potvrzení o vyvěšení na úřední desce
- Protokol o domapování BPEJ č.j. SPU 458105/2019 – pro část k.ú. Zbraslav u Štědré (p.p.č.
298/2), obec Štědrá

Rozdělovník:
1. Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, Sokolovská 875/167, 360
05 Karlovy Vary - Rybáře,
2. Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 1800/19,
360 01 Karlovy Vary,
3. Městský úřad ve Žluticích Toužimi, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice – k vyvěšení na úřední desce,
4. Obecní úřad ve Štědré, Štědrá čp. 46, 364 52 Štědrá - k vyvěšení na úřední desce,
5. Magistrát Města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí, U Spořitelny 538/2, 360 05 Karlovy Vary Rybáře,
6. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, Závodu
míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary (na vědomí).
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Potvrzení o vyvěšení

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v části katastrálního území Protivec u Žlutic (p. p. č. 55/1, 55/2,
992/19 - dříve 220/3, 322/2, 2283, 2315/6 - dříve 2326/2, 2530/2 a 2666/1, v části katastrálního území Žlutice
(p. p. č. 1366/1), v části katastrálního území Záhořice (p. p. č. 24, 479, 695/1), vše obec Žlutice a
v katastrálním území Zbraslav (p. p. č. 298/2), obec Štědrá, vše okres Karlovy Vary bylo vyvěšeno

dne: .................................................................

sejmuto dne: ......................................................

......................................................

razítko, podpis
orgánu potvrzující vyvěšení
a sejmutí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Poznámka:
Po sejmutí zašlete potvrzení o vyvěšení 1x zpět na adresu: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Chebská 73/48, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
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