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ozNAMENI
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologiclqých jednotek (BPEJ) v katastrálním území

Dolní Cermná ( parcely é.8217 a 8093)

Krajský pozemkouý 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 něktených souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § í9 zákona č.13912002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech aozměně zákona č.22911991 Sb., oúpravě vlastnických vztahů kpůdě ajinému
zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně
ekologických jednotek (dále jen ,,BPEJ'), v souladu s 4 odst. 1 vyhlášky,Ministerstva zemědělství č. 32711998
Sb,, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup 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 30.8.2018 do 29.9.2018

na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Pardubický kraj, Pobočce Ústí nad Orlicía
na úřadě Městysu Dolní Čermná, kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů tj. nejpozději do 29.9.20í8
případné připomínky a námitky.

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí po vyhodnocení došlých vyjádření
provede aktualizaci BPEJ, K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicížádá tímto úřad Městysu DolníČermná
o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů, Zároveň žádáme o předání
případných námitek či připomínek k vyvěšenému návrhu změn BPEJ.

,k,ů
lng. Hana JeníčkovV, Pn.o.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad
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Váš dopis zn.:
Ze dne,.
Naše značka: SPU 36320112018

Vyřizuje: |ng. Radim Czelis
Tel:721962514
lD DS: z49per3
E-mail: r,czelis@spucr.cz

Datum: 7.8.2018

Státnípozemkový úřad
pobočka Ústínad orlicí
věra Šafářová

Tvardkova ,l19í

562 U t]stí nad Orlicí

Frotokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavku ze dne 25.1a.2017 bylo dne 21.6.2018 provedeno místníterénníšetřenína
zemědělských pozemcích p.ě. 8217 a 8093 v k.ú. Dolní Čermná za úěelem posouzení
oprávněnosti požadavku vlastníka dotčených pozemků na změnu,BPEJ.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní
pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (8 půdních vpichů) a posouzení pŮdních
profilů. Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následujících BPEJ:

7.5a.11 .. kambizem oglejená
7.50.41 - kambizem oglejená

ěíslo sondy

S _ JTSK

X
1 -592612,3035 -1073413,517

2 -592561,3422 -1073414,923

3 -592471,8818 -1073424.414

4 -592412,217 -1073430,7

5 -592768,7552 -1o73342,707

b -592760,8177 -1073292,701

7 -592833,0491 -1073284,763

8 -592833,0491 -1073329,214

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavek vlastníka
předmětných zemědělských pozemků v katastrálním území Dolní Čermná na provedení
aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek je opodstatněný.

po dohodě pracovníků OPS a Pobočky Ústí nad Orlicí KPU byl určen celkový rozsah aktualizace
BPEJ na části k.ú. Dolní Čermná a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušné pobočce
SPÚ.
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Sídlo: Husinecká §24tlla-,!30 0o Prďra 3 -Zžkal, }Čo:aB12774,DlČ: cz01312774

Oddělení půdní sltĚfo Brrro, Kotlářská 931153, 6&2 00 Brno

Plošné vymezení aktualkovaných BPEJ je na pfiloženém návrhu zrněněné mapy BFEJ, kter,ý se
]tímto předáuá k dalšírhu řízeni podle přístušné vyhlášky rnísíně příshúšné pobočce §pL*pE.-.-*
vy,hlášení platnostl změněné mapy se nově vyme_zené BPEJ zavedou do celostátní databaze
BPEJ. Nová data v digitální podobě si můžete vyžádat na adrese: bpei@spucr.cz s uvedením
předmětu e-mailu: "Poslytnutí dat BPEJ_al<tualizace_na_část|kú_název k.ú._kéd k.ú.'.

Zpracovatel: lng. Radim Czelis

Pří}oha: návrh změněné rrrapy BPEJ v měřítku 1 : 2000

sTÁTT,ti
ťlŘnn

;-€F{uginecká
130 G0

lng. Radim Czelis
vedoucí Oddělení půdní služby Brno
Státního pozemkového úřadu
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