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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ

o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
v části k. ú. Podlesí u Sadova (p. č. 75/10 vč. okolních 75/2, 75/3 a 108) a
v části k.ú. Nivy (p. č. 127, vč. okolních p. č. 382/1, 493/4, 128, 538/2 a 360/2)
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, 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 č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci, oznamuje, že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu
30 dnů k veřejnému nahlédnutí
od 21. 1. 2019 do 20. 2. 2019
na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Karlovarský kraj, dále na Obecním úřadu
v Sadově a Obecním úřadu v Děpoltovicích, kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů tj. nejpozději
do 20. 2. 2019 případné připomínky a námitky.
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci
(domapování) BPEJ. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj žádá tímto Obecní úřad v Sadově a Obecní úřad v Děpoltovicích
o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklém po dobu 30 dnů. Zároveň žádáme o předání
případných námitek či připomínek k vyvěšenému návrhu změn BPEJ.

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj
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Příloha (k vyvěšení na úřední desce pro OÚ Sadov a OÚ Děpoltovice):
1. Potvrzení o vyvěšení
2. Protokol o domapování BPEJ v části k. ú. Podlesí u Sadova (p. č. 75/10 vč. okolních 75/2, 75/3 a 108)
3. Protokol o domapování BPEJ v části k.ú. Nivy (p. č. 127, vč. okolních p. č. 382/1, 493/4, 128, 538/2 a
360/2)

Rozdělovník:
1. Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, Sokolovská 875/167, 360
05 Karlovy Vary - Rybáře,
2. Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 1800/19, 360 01
Karlovy Vary,
3. Obecní úřad v Sadově, Sadov 34, 360 01 Sadov – k vyvěšení na úřední desce,
4. Obecní úřad v Děpoltovicích, Děpoltovice 44, 362 25 Děpoltovice – k vyvěšení na úřední desce,
5. Magistrát města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí, U Spořitelny 538/2, 360 05 Karlovy Vary –
Rybáře,
6. Státní pozemkový úřad, Odbor půdní služby, Oddělení půdní služby České Budějovice,
Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České Budějovice 4
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Potvrzení o vyvěšení

Oznámení o vyložení návrhu změn map domapování BPEJ v části katastrálního území Podlesí u Sadova
(p. č. 75/10 vč. okolních 75/2, 75/3 a 108) a v části katastrálního území Nivy (p. č. 127, vč. okolních p. č.
382/1, 493/4, 128, 538/2 a 360/2) bylo vyvěšeno

dne: .................................................................

sejmuto dne: ......................................................

......................................................

razítko, podpis
orgánu potvrzující vyvěšení
a sejmutí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Poznámka:
Po sejmutí zašlete potvrzení o vyvěšení 1x zpět na adresu: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Chebská 73/48, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
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