
 

1 / 1 

 

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

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 

Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy 

 
 
Váš dopis zn.:    
Ze dne:    
Naše značka: SPU 097361/2023 
Spisová značka: SP11158/2022-544202 
UID:  spudms00000013436204 
 
Vyřizuje.:  Ing. Dita Kovářová Dedeciusová 
Tel.:  724877291 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  d.dedeciusova@spucr.cz 
  
Datum:  10. 3. 2023 
 
 
 
 
 

O Z N Á M E N Í 
 
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek 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“), v souladu 
s § 5 odst. 4 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, že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí  
 
 od 20.3.2023 do 18.4.2023 
  
na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Pardubický kraj, Pobočce Svitavy, 
kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů (tj. od 20.3.2023 do 18.4.2023) případné připomínky 
a námitky. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto. Změny map BPEJ se týkají parcely 
katastru nemovitostí č. 7219 v katastrálním území Čistá u Litomyšle. 
 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy po vyhodnocení došlých vyjádření 
provede aktualizaci BPEJ.  
 
 
 
 
Ing. Miloš Šimek 
vedoucí Pobočky Svitavy 
Státní pozemkový úřad 
Otisk úředního razítka 
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