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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí 

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
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Ze dne:    
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Vyřizuje.:  Věra Šafářová 
Tel.:  725929173 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  v.safarova@spucr.cz 
  
Datum:  11. 1. 2023 
 
 
 
 
 

Zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Nekoř ČSÚ 702731 (pozemek 
p.č. 1518/11) 

 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, 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 ust. § 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“), a dle ust. § 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 části 
katastrálního území Nekoř. 
  
Terénní průzkum se uskutečnil dne 30.11.2022  v části katastrálního území ( parcela č. 1518/11) v 
rozsahu 0,18 ha zemědělské půdy. Aktualizace se zahajuje v souvislosti s řešením oprávněné žádosti 
vlastníků uvedené parcely.   
 
Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Státním 
pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Pardubický kraj, Pobočce Ústí nad Orlicí a 
Obecním úřadě Nekoř. 
 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí žádá Obecní úřad Nekoř o 
zveřejnění tohoto oznámení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým.  
 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, ve smyslu ust. § 5 odst. 3 
vyhlášky č. 227/2018 Sb., informuje o zahájení aktualizace BPEJ a jejím rozsahu orgány uvedené v 
tomto ustanovení. 
 
 
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. 
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
Státní pozemkový úřad 
 
 
Vyvěšeno dne:  
  
Sejmuto dne: 
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Rozdělovník: 

1. Katastrální úřad, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 1389, 56201 Ústí nad Orliící 
2. Finanční úřad, Pionýrů 1360, 56401 Žamberk 
3. Obecní úřad Nekoř, Nekoř č.p. 330, 56164 
4. Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí, Nádražní 833, 56401 Žamberk 

 


		2023-01-11T15:36:04+0000
	Ing. Hana Jeníčková




