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Zahájení aktualizace BPEJ v části k.ú. Čistá u Litomyšle 

 
 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, 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 § 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 § 4 odst. 1 
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje  
 
zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Čistá u Litomyšle zahájené na základě 
žádosti vlastníka parcely katastru nemovitostí č. 7171 a č. 1340/3.  

 
Aktualizace se zahajuje v souvislosti s opodstatněným požadavkem vlastníka pozemků na změnu 
stávajícího vymezení BPEJ. 
Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Státním 
pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Pardubický kraj, Pobočce Svitavy po dobu 30 
dnů, kde bude možné po stanovenou dobu uplatňovat případné připomínky a námitky. Informace 
o vyložení návrhů změn map BPEJ bude zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Čistá 
a na úřední desce pobočky. 
 
 
 
Ing. Miloš Šimek 
vedoucí Pobočky Svitavy 
Státní pozemkový úřad 
Otisk úředního razítka 
 
 
Vyvěšeno dne: 1.2.2023      Sejmuto dne: 

 

 
  

 


		2023-01-26T13:21:01+0000
	Ing. Miloš Šimek
	Schvaluji tento dokument.




