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Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Oddělení pozemkových úprav

Fritzova 426014,586 01 Jihlava

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 000108/2021l520100/l\4orkus
Spisová značka: SP8299/2020-5201 01
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E-mail:

lng, Jaromír Morkus
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j.morkus@spucr.cz

Datum

4. 1,2021

Vyřizuje.
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Oznámení o zahájení aktualizace
bon itovaných půd ně ekolog ických jed notek (BPEJ

lllllll

)

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Oddělení pozemkových úprav (dále jen ,,Kpú pro Kraj
VysoČina"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
Pozemkovém Úřadu a o změně některých souvisejícíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
§ '19 PÍsm. g)zákona č.13912002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona Č.22911991 Sb., oúpravě vlastnických vztahů kpůdě ajinému zemědělskému majetku,
Ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ, k zajišt'ování změn údajůo bonitovaných půdně ekologiókých
jednotkách (dále jen ,,BPEJ"), a dle § 5 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227t2otg so., o
charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci,

oznamuje
zahájeni aktualizace BPEJ na části katastrálního územi Hojanovice.
Žáaost o provedení aktualizace BPEJ v k. ú. Hojanovice obdžel KPÚ pro KrajVysočina dne 20.8.2o2a
Pod Č.j. SPU 30052512020 od Obce Hojanovice, Hojanovice 50, pana Miroslava Hůly, bytem
Koberovice 49, pana Lukáše Jančičky,bytem Riegrova 52211, Nový Jičín,paní Lucie JančičŘové,
bYtemZáměstí 195, Choceň, pana Rudolfa Davida, bytem Lužická 1334, Humpolec, panaStanislava
Velety, bytem Hojanovice'14, paní Marcely Havlové, bytem Hojanovice 41,panaJosefa Krtka, bytem
l1ojanovice 48 a Zemědělského obchodního družstva Hořice, Hořice 66 pro pozemky clle KN pařc. č.
657l12,657116,64811,705,659,662,664,702,900t5,694,693,686/1,
686t2,687t1,68712,657t14,
651 a 649

Na základě uvedené žádosti KPÚ pro Kraj Vysočina svolal v souladu s bodem 2.2,3. odst. 7.
,,Metodického pokynu pro aktualizaci BPEJ" Státního pozemkového úřadu místní šetření, které se

uskuteČnilo dne 24.11,2020 na místě samém, s cílem posoudit oprávněnost a účelnostpožadované
aktualizace BPEJ. V souladu se závěry provedeného místního šetření se KPÚ pro Kraj Vysočina
rozhodlzahájit aktualizaci BPEJ na části katastrálního územíHojanovice. Celkový iozsah ánúatizace
BPEJ byl stanoven na rozlohu cca 8,05 ha,

|9 zPracování výsledkŮ terénníhoprůzkumu budou návrhy změněných map BPEJ vyloženy po dobu

30 dnŮ k veřejnému nahlédnutí na KPÚ pro KrajVysočina a na Obecním úiadu Hojanovice.
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