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Dle rozdělovníku

oZNAMENI
o ukonČení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEO v katastrálním

území Dolní cermná

Krajsk} pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, jako správní orgán věcně
a místně příslušný, podle zákona č. 50312012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
někteých souvisejících zákonťj, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 13912002 Sb.,
opozemkoqých úpravách a pozemkoqých úřadech ao změně zákona č.22911991 Sb., oúpravě
vlastnických vŤahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon"), k zajišťování zrrěn map bonitovaných půdně ekoiogických jednotek (dále jen ,,BPEJ"),
vsouladu s §4 odst, 2 tyhlášky Ministerstva zemědělství č.32711998 Sb., kterou sestanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizací,
ve zrrění pozdějších předpisů, oznamuje, že

dnem 16.4,2015 byla ukončena aktualizace BPEJ v katastrálnímúzemíDolní Čermná,

Ke dni 16,4.2015 je také r,yhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Dolní
Čermná,

A žádá tímto Úiaa Uěstyse Dolní Čermná, o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě
obvyklým.

Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu, Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočky Ústí nad Orlicí a ÚradMěstyse Dolní Čermná:.
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Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ustí nad Orlicí
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