
1 / 1 

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

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín 

Havlíčkova 56, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 

Naše značka: SPU 007520/2022 
Spisová značka: SP11541/2021-514202 

Vyřizuje.: Ing. Hana Plocková
Tel.: 724970466 
ID DS: z49per3 
E-mail: h.plockova@spucr.cz 

Datum: 10. 1. 2022 

Zahájení aktualizace BPEJ 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, 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 Vysoké Veselí 
  
Aktualizace BPEJ se provádí na žádost vlastníka za účelem upřesnění BPEJ na parcele KN 457/3 
v k.ú. Vysoké Veselí. Terénní průzkum a místní šetření proběhlo dne 25.11.2021. 
Návrh změněné mapy BPEJ bude po ukončení aktualizace vyložen k veřejnému nahlédnutí na 
Státním pozemkovém úřadu, Pobočce Jičín a městském úřadu ve Vysokém Veselí. 
SPÚ, Pobočka Jičín žádá Městský úřad ve Vysokém Veselí o zveřejnění tohoto oznámení na 15 dnů
způsobem v místě obvyklým.  
SPÚ, Pobočka Jičín, 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. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka 

Vyvěšeno dne: 11. 1. 2022                                                                  Sejmuto dne: 

Rozdělovník: 

1. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín 
2. Finanční úřad v Jičíně 
3. Městský úřad Vysoké Veselí 
4. Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF 

Dle rozdělovníku 
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