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Oznámení o zahájení aktualizace  
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 

 
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 souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
podle § 19 písm. g) 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 údajů o bonitovaných půdně 
ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“), a dle § 5 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 
227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich 
vedení a aktualizaci,  
 

oznamuje 
zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Hamry nad Sázavou. 

 
Žádost o provedení aktualizace BPEJ v k. ú. Hamry nad Sázavou obdržel KPÚ pro Kraj Vysočina 
dne 16.1.2020 pod č. j. SPU 019123/2020 od Obce Hamry nad Sázavou pro pozemek dle KN parc. 
č. 312/1. 
 
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 10.6.2020 na místě samém, s cílem posoudit oprávněnost a účelnost požadované 
aktualizace BPEJ. V souladu se závěry provedeného místního šetření se KPÚ pro Kraj Vysočina 
rozhodl zahájit aktualizaci BPEJ na části katastrálního území Hamry nad Sázavou. Celkový rozsah 
aktualizace BPEJ byl stanoven na rozlohu cca 0,16 ha. 
 
Po zpracování výsledků terénního průzkumu budou návrhy změněných map BPEJ vyloženy po dobu 
30 dnů k veřejnému nahlédnutí na KPÚ pro Kraj Vysočina a na Obecním úřadu Hamry nad 
Sázavou. 
 
KPÚ pro Kraj Vysočina tímto žádá Obecní úřad Hamry nad Sázavou o zveřejnění tohoto oznámení 
způsobem v místě obvyklým. Ve smyslu § 5 odst. 3 citované vyhlášky KPÚ pro Kraj Vysočina 
informuje o zahájení aktualizace BPEJ a jejím rozsahu orgány uvedené v tomto ustanovení. 
 

 
Dle rozdělovníku 

 



 

2 / 2 

 

 
 
 
 
Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úředních deskách KPÚ pro Kraj Vysočina a 
Obecního úřadu Hamry nad Sázavou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Čekal 
Zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 
  
 
 
Příloha/Přílohy 
 1. Potvrzení o vyvěšení (Hamry nad Sázavou).pdf (pro Obecní úřad Hamry nad Sázavou) 
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